LO I
PRZEDMIOT

17.03.2022

TEMATY PRAC KONTROLNYCH
1. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na
podstawie znanych ci fragmentów KS. Koheleta.

1.

Język polski

2. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami
losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi
uwzględnij również wybrany artykuł.
Termin egzaminu: pisemny – 22.05.2022 r.
ustny – 19.06.2022 r.
1. Przyjaciel napisał do Ciebie, ze ma problem ze swoją
dziewczyną. Odpowiedz na jego e-mail.




Wyraź współczucie z powodu zaistniałej sytuacji.

Spróbuj poznać więcej szczegółów.
 Zaproponuj przyjacielowi, że wybierzecie się gdzieś
razem wieczorem, żeby spokojnie porozmawiać.
 Podaj, kiedy i gdzie proponujesz się spotkać.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów.
Długość tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów

2.

Język angielski

2. Twój przyjaciel wyjechał na uczelnię i teraz mieszka w
wynajmowanym do spółki mieszkaniu. Jest w tej chwili
trochę zdenerwowany, ponieważ ludzie, z którymi wynajmuje
mieszkanie są nieporządni i głośno się zachowują. Napisz do
niego e-mail.
 Wyraź współczucie z zaistniałej sytuacji.
 Zaproponuj, co przyjaciel mógłby powiedzieć
współlokatorom.
 Podaj jakieś inne rozwiązania, gdyby go nie posłuchali.
 Powiedz przyjacielowi, co ostatnio porabiałeś/aś.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość
tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów.

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE










Słownictwo:
Family and social life. Życie rodzinne i towarzyskie.
House. Dom – ćwiczenia leksykalne.
Scholl. Szkoła – ćwiczenia leksykalne
Gramatyka:
Liczba mnoga rzeczowników. Rzeczowniki regularne
nieregularne.
Czas Present Simple – czas teraźniejszy prosty.
Czas Present Continuos – czas teraźniejszy ciągły
State verbs – czasowniki statyczne
Present Simple vs Preseny Continuous

I

Egzamin pisemny będzie sprawdzał znajomość słownictwa i struktur
gramatycznych, a także czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Egzamin
ustny – opis obrazka (drugie zadanie egzaminacyjne).

Termin egzaminu: pisemny – 08.05.2022 r.
ustny – 18.06.2022 r.
1. Wyjaśnij, dlaczego obecnie Akademia Krakowska nosi
nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3.

Historia

2. Przedstaw okoliczności, które doprowadziłyby do objęcia
panowania na Litwie i w Polsce przez Kazimierza
Jagiellończyka.
3. Wyjaśnij, dlaczego Polskę czasów Bolesława Chrobrego
nazywamy monarchią patrymonialną.
Termin egzaminu: 08.05.2022 r.

4.

Matematyka

Zagadnienia u nauczyciela
1. Poglądy na temat budowy atomu.

5.

Chemia

2. Wodorotlenki – budowa cząsteczki, wzory sumaryczne,
nazwy, właściwości i zastosowania
Termin egzaminu: 22.05.2022 r.
1. Mapa jako źródło informacji geograficznej.

6.

Geografia

2. Źródła informacji geograficznej.

3. Budowa wszechświata i układu słonecznego.
Termin egzaminu: 19.06.2022 r.
1. Praca pisemna na lekcji –Spółki
2. Praca pisemna na lekcji - Majątek firmy

Podstawy
7.
przedsiębiorczości 3. Praca pisemna na lekcji – Bilans / podatki
Termin egzaminu: 18.06.2022 r.

