
LO V                                             08.03.2022 

 PRZEDMIOT TEMATY PRAC KONTROLNYCH 

1. Język polski 

1. Czym grozi uleganie stereotypom na podstawie  „Wesela” S. 

Wyspiańskiego i innych tekstów kultury? 

2. Czy zgadzasz się z W. Gombrowiczem, że zawsze gramy jakąś 

rolę, zawsze jesteśmy w gombrowiczowskiej "formie"? Omów 

problem, na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza i innych 

tekstów kultury. 

Termin egzaminu: pisemny – 07.05.2022;  

                                 ustny – 12.06.2022 r.  

2. Język angielski 

1. Właśnie kupiłeś/aś nowy gadżet i masz z nim problemy. Masz 

kolegę, który dobrze sobie radzi z różnymi gadżetami. Już 

wcześniej prosiłeś/aś go o pomoc. Napisz do niego e-mail. 

 Opisz gadżet. 

 Powiedz koledze, jaki masz z nim w tej chwili problem. 
 Zapytaj, czy mógłby obejrzeć twój nowy nabytek. 

 Przeproś, że znowu prosisz go o pomoc. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość 

tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów 

  

2. Jesteś w szpitalu i twoi rodzice przynieśli ci właśnie twój laptop. 

Napisz e-mail do przyjaciela. 

 Wyjaśnij, co ci dolega. 

 Opisz typowy dzień w szpitalu. 

 Opowiedz, czego ci w szpitalu najbardziej brakuje z 

normalnego życia. 

 Poproś przyjaciela o radę, jak sobie wypełnić ciekawiej czas 

w szpitalu. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość tekstu 

powinna wynosić od 80 do 130 słów. 

  

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE  

Słownictwo: 

 Health - vocabulary exercises. Zdrowie – słownictwo związane ze 

zdrowiem, opieką zdrowotną 

 Science and technology - vocabulary exercises. Nauka I technika – 

słownictwo. 



 Nature - vocabulary exercises. Świat przyrody - ćwiczenia leksykalne. 

Gramatyka: 

 Third conditional – trzeci tryb warunkowy. Porównanie z trybami 

warunkowymi 0,1,2. 

 Passive voice – strona bierna 

 Modal verbs .Czasowniki modalne. 

 

Termin egzaminu: pisemny – 08.05.2022 r. 

                                 ustny – 11.06.2022 r. 

3. Matematyka Zagadnienia u nauczyciela 

4. Fizyka Zagadnienia u nauczyciela 

5. Informatyka Zagadnienia u nauczyciela 

6. Geografia 

1. Rozmieszczenie ludności na świecie. 

2. Podział polityczny i gospodarczy świata. 

3. Położenie Polski w Europie. 

Termin egzaminu: 12.06.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


