
 
TEMATY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN USTNY 

JĘZYK ANGIELSKI 
1 When do you feel relaxed?  
2What things are you good at?  
3Do you make friends easily?  
4Is it important for you to look good?  
5Would you like to be famous?  
6What do you like about the place where you live?  
7Would you like to live in another country?  
8How much time do you spend learning English?  
9Do you like your university/work?  
10How often do you do sports?  
11Do you watch sports on TV?  
12Is it important for you to keep fit?  
13How often do you eat out?  
14Do you think you eat healthily?  
15How do you spend your leisure time at weekends?  
16How often do you meet your friends / relatives?  
17Where do you usually go out with your friends?  
18Do you celebrate your birthday every year?  
19Do you like shopping?  
20Do you prefer supermarkets or small shops?  
21Do you ever buy things on the Internet?  
22What type of music do you listen to?  
23What kind of weather do you like?  
24What do you do to protect the environment?  
25Where do you like going on holiday?  
26What is your favourite way of travelling?  
27Do you like visiting museums or art galleries?  
28Do you spend a lot of time with your family?  
29Do you get on well with other people?  
30How would you describe yourself?  
31What country would you like to visit soon?  
32Do you prefer going to the seaside or the mountains?  
33Do you practise any extreme sports?  
34Do you ever watch sporting events on TV?  
35Do you go to any matches?  
36Do you prefer reading books or going to the cinema?  
37Would you like to be an actor / actress?  
38What forms of entertainment do you like?  
39Do you eat meals regularly?  
40Can you cook?  
41Do you prefer home-made food or eating out?  
42How often do you use your computer for your work / studies?



KLASA A1 GEOGRAFIA  
 

1. Co to jest mapa? 

 

2. W jakich trzech postaciach może być przedstawiana skala mapy? 

 

3. Z jakich elementów składa się mapa? 

 

4. O czym informuje skala mapy? 

 

5. Co to jest Droga Mleczna? 

 

6. Z czego składa się Układ Słoneczny? 

 

7. Czym są księżyce? 

 

8. W jaki sposób poruszają się wszystkie planety? 

 

9. Które planety Układu Słonecznego zalicza się do planet grupy ziemskiej, które do planet olbrzymów? 

 

10. Co to jest górowanie Słońca? 

 

11. Na czym polega ruch obiegowy Ziemi? 

 

12. Jakie są następstwa ruchu obiegowego Ziemi? 

 

13. Co to są dzień polarny i noc polarna? 

 

14. Ile trwa pełny obieg Ziemi wokół Słońca i w którym kierunku Ziemia obiega Słońce? 

 

15. Jakie strefy oświetlenia wyróżniono na kuli ziemskiej? 

 

16. Na czym polega ruch obrotowy Ziemi i jakie są jego konsekwencje? 

 

17. Ile trwa pełny obrót Ziemi? 

 

18. Gdzie na kuli ziemskiej występują najniższe, a gdzie najwyższe wartości średniej rocznej temperatury powietrza? 

 

19. Co to jest ekspozycja stoku? 

 

20. W jaki sposób oblicza się roczną amplitudę temperatury powietrza? 

 

21. Jakie czynniki mają największy wpływ na zróżnicowanie temperatury powietrza na kuli ziemskiej? 

 

22. Czym jest wiatr? Jakie znacz wiatry lokalne występujące w Polsce? 

 

23. Czym się różni wyż baryczny od niżu barycznego? 

 

24. Co to jest ciśnienie atmosferyczne? 

 

25. Czym są pasaty? 

 

26. Jakie czynniki wpływają na wielkość opadów atmosferycznych? 

 

27. Jaką postać może mieć opad atmosferyczny? 

 

28. Czym jest wilgotność powietrza? 



29. Jak zmienia się temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wielkość opadów atmosferycznych wraz ze 

wzrostem wysokości nad poziomem morza? 

30. Czym jest klimat i jakie są główne czynniki klimatotwórcze? 

 

31. Jaki strefy klimatyczne wyróżniono na kuli ziemskiej? 

 

 
 



Klasa A1 

Egzamin z chemii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 

Zestaw 1 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Czym jest wiązanie wodorowe i kiedy powstaje ? 

Zestaw 2 

1. Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2. Jak są zbudowane tlenki. Podział tlenków. 

Zestaw 3 

1. Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

2. Jak są zbudowane wodorki . Podaj przykłady. 

Zestaw 4 

1.W jaki sposób można otrzymać związki pierwiastków chemicznych z wodorem ? 

2.Jak zbudowany jest atom ? 

Zestaw 5 

1. Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

2. Wyjaśnij pojęcia :powłoka walencyjna, rdzeń atomowy pierwiastka,izotopy. 

Zestaw 6 

1.Wyjaśnij jak zbudowany jest atom na podstawie jego położenia w układzie okresowym. 

2.W jaki sposób można otrzymać związki pierwiastków chemicznych z wodorem ? 

Zestaw 7 

1. Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

2. Jak są zbudowane tlenki. Podział tlenków. 

Zestaw 8 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Jak są zbudowane tlenki. Podział tlenków. 

Zestaw 9 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Jak można podzielić tlenki ? Podaj przykłady. 

Zestaw 10 

1. Wyjaśnij jak zbudowany jest atom na podstawie jego położenia w układzie okresowym. 

2. Jak można podzielić tlenki ? Podaj przykłady. 



Zestaw 11 

1.Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2.W jaki sposób można otrzymać związki pierwiastków chemicznych z wodorem ? 

Zestaw 12 

1. Jak są zbudowane tlenki. Podział tlenków. 

2. Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

Zestaw 13 

1. Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

2. Jak można podzielić tlenki ? Podaj przykłady. 

Zestaw 14 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 

Zestaw 15 

1. Czym jest wiązanie wodorowe i kiedy powstaje ? 

2. Jak można podzielić tlenki ? Podaj przykłady. 

Zestaw 16 

1.W jaki sposób można otrzymać związki pierwiastków chemicznych z wodorem ? 

2.Jak są zbudowane tlenki. Podział tlenków. 

Zestaw 17 

1. Wyjaśnij jak zbudowany jest atom na podstawie jego położenia w układzie okresowym. 

2. Jak można podzielić wodorki? Podaj przykłady. 

Zestaw 18 

1. Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

2. Jak można podzielić tlenki ? Podaj przykłady. 

Zestaw 19 

1. Wyjaśnij pojęcia :powłoka walencyjna, rdzeń atomowy pierwiastka,izotopy. 

2. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 

Zestaw 20 

1. Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2. Jak są zbudowane wodorki . Podaj przykłady. 

Zestaw 21 

1.Zastosowania tlenków. 

2.Jak są zbudowane tlenki. Podział tlenków. 



Zestaw 22 

1.Otrzymywanie tlenków. 

2.Czym jest wiązanie jonowe i kiedy powstaje ? 

Zestaw 23 

1.W jaki sposób można otrzymać związki pierwiastków chemicznych z wodorem ? 

2.Otrzymywanie tlenków. 

Zestaw 24 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Jak są zbudowane wodorki . Podaj przykłady. 

Zestaw 25 

1. Jak można podzielić wodorki? Podaj przykłady. 

2. Otrzymywanie tlenków. 

Zestaw 26 

1. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 

2. Wyjaśnij jak zbudowany jest atom na podstawie jego położenia w układzie okresowym. 

Zestaw 27 

1. Czym jest wiązanie wodorowe i kiedy powstaje ? 

2. Otrzymywanie tlenków. 

Zestaw 28 

1.Czym jest wiązanie metalicznie i jak powstaje ? 

2.W jaki sposób można otrzymać związki pierwiastków chemicznych z wodorem ? 

Zestaw 29 

1. Wyjaśnij pojęcia :powłoka walencyjna, rdzeń atomowy pierwiastka,izotopy. 

2. Jak można podzielić wodorki? Podaj przykłady. 

Zestaw 30 

1. Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2. Jak można podzielić wodorki? Podaj przykłady. 

Zestaw 31 

1. Czym jest wiązanie metalicznie i jak powstaje ? 

2. Jak można podzielić wodorki? Podaj przykłady. 

Zestaw 32 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 



Zestaw 33 

1. Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 

Zestaw 34 

1. Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2. Jak są zbudowane wodorki . Podaj przykłady. 

Zestaw 35 

1.Otrzymywanie tlenków. 

2.Zastosowania tlenków. 

Zestaw 36 

1. Wyjaśnij pojęcia :powłoka walencyjna, rdzeń atomowy pierwiastka,izotopy. 

2. Jak są zbudowane wodorki . Podaj przykłady. 

Zestaw 37 

1. Czym jest wiązanie kowalencyjne? Rodzaje wiązania kowalencyjnego. 

2. Wyjaśnij jak zbudowany jest atom na podstawie jego położenia w układzie okresowym. 

Zestaw 38 

1. Czym jest wiązanie wodorowe i kiedy powstaje ? 

2. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 

Zestaw 39 

1. Czym jest wiązanie metalicznie i jak powstaje ? 

2. Wyjaśnij pojęcia : tlenki kwasowe, zasadowe, amfoteryczne , obojętne. 

Zestaw 40 

1. Jak zbudowany jest atom ? 

2. Jak są zbudowane wodorki . Podaj przykład 

Zestaw 41 

1. Czym jest wiązanie wodorowe i kiedy powstaje ? 

2. Jak można podzielić wodorki? Podaj przykłady. 

Zestaw 42 

1. Wyjaśnij pojęcia :powłoka walencyjna, rdzeń atomowy pierwiastka,izotopy. 

2. Czym jest wiązanie metalicznie i jak powstaje ? 



Klasa A1 

Egzamin z biologii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
Zestaw 1 

1. Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, rolnictwo, 

leśnictwo itp.) 
2. Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

 
 

Zestaw 2 

1. Zasady prowadzenia nauk biologicznych (obserwacja, doświadczenie, próba badawcza, 

próba kontrolna, hipoteza, wynik, wniosek ) 

2. Mikroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie. 

 
 

Zestaw 3 

1. Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

2.Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

 
 

Zestaw 4 

1.Budowa białek, podział białek, znaczenie białek. 

2.Lipidy-budowa, podział, funkcje. 

 
 

Zestaw 5 

1. Budowa i funkcja kwasu DNA. 

2. Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, ochrona środowiska, itp.) 

 

Zestaw6 

1. Zasady prowadzenia nauk biologicznych (obserwacja, doświadczenie, próba badawcza, 

próba kontrolna, hipoteza, wynik, wniosek ) 

2. Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

 
 

Zestaw 7 

1. Budowa białek, podział białek, znaczenie białek. 

2. Budowa kwasu RNA,funkcje, rodzaje RNA i występowanie. 

 
 

Zestaw 8 

1. Zasady prowadzenia nauk biologicznych (obserwacja, doświadczenie, próba badawcza, 

próba kontrolna, hipoteza, wynik, wniosek ) 
2. Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 



Zestaw 9 

1.Właściwości wody i jej znaczenie dla organizmów żywych. 

2.Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 

 
 

Zestaw 10 

1. Lipidy-budowa, podział, funkcje. 

2. Zasady prowadzenia nauk biologicznych (obserwacja, doświadczenie, próba badawcza, 

próba kontrolna, hipoteza, wynik, wniosek ) 

 
 

Zestaw 11 

1. Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, ochrona środowiska, kryminalistyka, rolnictwo, 

leśnictwo itp.) 

2.Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

 
 

Zestaw 12 

1. Właściwości wody i jej znaczenie dla organizmów żywych. 

2. Budowa i funkcja kwasu DNA. 

 
 

Zestaw 13 

1. Budowa kwasu RNA,funkcje, rodzaje RNA i występowanie 

2. Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, ochrona środowiska, kryminalistyka, rolnictwo, 

leśnictwo itp.) 

 
 

Zestaw 14 

1. Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2. Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 

 
 

Zestaw 15 

Właściwości wody i jej znaczenie dla organizmów żywych. 

2.Budowa białek, podział białek, znaczenie białek. 

 
 

Zestaw 16 

1. Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 

2. Mikroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie. 

 

 

Zestaw 17 

1. Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, ochrona środowiska, kryminalistyka, rolnictwo, 

leśnictwo itp.) 

2. Budowa i funkcja białka. 



Zestaw 18 

1. Zasady prowadzenia nauk biologicznych (obserwacja, doświadczenie, próba badawcza, 

próba kontrolna, hipoteza, wynik, wniosek ) 

2. Budowa i funkcja kwasu DNA. 

 
 

Zestaw 19 

1. Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

2. Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, ochrona środowiska, kryminalistyka, rolnictwo, 

leśnictwo itp.) 

 
 

Zestaw 20 

1.Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2.Budowa kwasu RNA,funkcje, rodzaje RNA i występowanie. 

 
 

Zestaw 21 

1. Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

2. Zasady prowadzenia nauk biologicznych (obserwacja, doświadczenie, próba badawcza, 

próba kontrolna, hipoteza, wynik, wniosek ) 

 
 

Zestaw 22 

1.Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2.Lipidy-budowa, podział, funkcje. 

 

 

Zestaw 23 

1. Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2. Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

 
 

Zestaw 24 

1.Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

2.Mikroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie. 

 
 

Zestaw 25 

1.Właściwości wody i jej znaczenie dla organizmów żywych 

2Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

 
 

Zestaw 26 

1.Właściwości wody i jej znaczenie dla organizmów żywych. 

2.Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

 

Zestaw 27 

1.Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2.Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 



Zestaw 28 

1.Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

2.Budowa białek, podział białek, znaczenie białek. 

 
 

Zestaw 29 

1.Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2.Budowa białek, podział białek, znaczenie białek. 

 
 

Zestaw 30 

1. Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

2. Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 

 
 

Zestaw 31 

1. Lipidy-budowa, podział, funkcje. 

2. Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

 

 

Zestaw 32 

1. Budowa i funkcja kwasu DNA. 

2.Węglowodany-budowa , podział, znaczenie. 

 
 

Zestaw 33 

1.Makroelementy-przykłady , występowanie i znaczenie(pierwiastki biogenne). 

2.Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

 
 

Zestaw 34 

1. Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

2.Znaczenie nauk biologicznych. ( medycyna, ochrona środowiska, kryminalistyka, rolnictwo, 

leśnictwo itp.) 

 
 

Zestaw 35 

1. Porównaj budowę RNA i DNA. 

2. Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 

 
 

Zestaw 36 

1. Lipidy-budowa, podział, funkcje. 

2. Budowa i funkcja kwasu DNA. 

 
 

Zestaw 37 

1.Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

2.Budowa i funkcja kwasu DNA 



Zestaw 38 

1. Właściwości białek. (roztwór koloidalny, koagulacja, denaturacja białka) 

2. Lipidy-budowa, podział, funkcje. 

 
 

Zestaw 39 

1. Budowa wody.(dipol, budowa polarna, wiązania wodorowe) 

2. Właściwości wody i jej znaczenie dla organizmów żywych. 

 

Zestaw 40 

1. Budowa polarna wody. 

2.Budowa i znaczenie cukrów. 

 
 

Zestaw 41 

1 .Porównaj budowę RNA i DNA. 

2. Budowa i podział tłuszczów. 

 
 

Zestaw 42 

1. Makro i mikroelementy-występowanie i znaczenie. 

2.Polarna budowa wody. 
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Klasa A1 

Powtórzenie wiadomości na egzamin po semestrze I 
 

1. Zapisz w postaci jednej potęgi 
8 4  2 5 2 

a) 

 
2. Oblicz: 

 
253 

b) (x  x ) : (x : x  ) 

 

a) + b)   23 + √36 − 2 ∙ 
3
√27 − (

3
√21)

3     
c)   ( − 3 8)−2 

 

3. Oblicz: a) log 3 

 

81 , b) log 2 128 , c) 
 

log 
1 

 
 

2 16 
, d) log 5 

 

125 

 

, e) 
 

log 
1 

 
 

3 27 
 

4. Znajdź liczbę , której 15% wynosi 48. 

5. W klasie I 12 chłopców stanowi 40% wszystkich uczniów klasy. Ile dziewczynek jest w tej 

klasie? 

6. Nierówności przedstaw na osi liczbowej i zapisz za pomocą przedziałów: 

𝑎) 𝑥 ≤ 6 𝑏) − 2 < 𝑥 ≤ 7 c)  𝑥 > −3 𝑖 𝑥 ≤ 5 

7. Oblicz: a) |3 − 9| + 2|5 + 2 − 10| b) 2|4 − 7| − 3|5 − 7| 
 

8. Rozwiąż równania: 
 

a)  (x − 2)(x + 2) − 3x = x 2 + 4 

 
b)  

x − 4 
= 

2x −1 

 

 
9. Rozwiąż nierówność 

7 3 

7x 
+ 1  x − 

x
 

3 2 

10. Wykonaj działania: a) 3𝑥(𝑥3 − 2𝑥 + 4) − 2𝑥2(4𝑥2 + 3𝑥 − 2) 
 

b) 2𝑚𝑘2(3𝑚𝑘 − 5𝑚3𝑘3 + 2) c) (2𝑥 − 3)2 d) (3√2 + 5)2  e)  (2√3 − 3)(2√3 + 3) 

11. Oblicz wartość wyrażenia 𝑥3𝑦 + 2𝑥𝑦2 − 5𝑥𝑦 dla x = -3 i y = 2 

 
 x + y = −3 

 x − y = 5 
 

12. Rozwiąż układ równań a) 
− 3x + y = 5 

b) 3x + 4 y = 8 

58   125 

4 16 64 



ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 

FIZYKA 

A1 

 
1. Co nazywamy okresem w ruchu po okręgu? 

2. Co oznacza twierdzenie, że ruch jest względny? 

3. Co to jest siła równoważąca? W jaki sposób się ją wyznacza? 

4. Co to znaczy, że ruch jest względny? 

5. Co wpływa na wartość tarcia statycznego? 

6. Czym charakteryzują się wektory? Podaj trzy przykłady wielkości wektorowych. 

7. Czym charakteryzuje się ruch jednostajny po okręgu? 

8. Czym charakteryzuje się ruch jednostajny prostoliniowy? 

9. Czym jest częstotliwość w ruchu po okręgu? 

10. Czym różni się prędkość średnia od chwilowej? Omów różnicę na konkretnym przykładzie. 

11. Czym różni się ruch jednostajny prostoliniowy od ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego? 

12. Czym różni się tarcie kinetyczne od statycznego? 

13. Jak można zdefiniować drogę? Czym różni się od przemieszczenia? 

14. Jakie cechy mają wielkości skalarne. Podaj trzy przykłady skalarnych wielkości fizycznych. 

15. Jakie rodzaje oddziaływań występują w przyrodzie? 

16. Jakie warunki muszą być spełnione aby zachodziło spadanie swobodne? 

17. Jakie znaczenie ma tarcie w życiu codziennym? Omów zagadnienie na konkretnym przykładzie. 

18. Kasia stoi na przystanku. Podaj przykłady ciał względem których jest w spoczynku i ruchu 

19. Od czego zależy siła oporu ośrodka? 

20. Od czego zależy tarcie kinetyczne? 

21. Od czego zależy tarcie statyczne? 

22. Podaj cztery przykłady ruch z życia codziennego, w których staramy się zmniejszyć tarcie. 

23. Podaj cztery sposoby zwiększania tarcia (z życia codziennego). 

24. Podaj definicję przyspieszenia. Od czego zależy jego wartość? 

25. Podaj drugą zasadę dynamiki Newtona 

26. Podaj III zasadę dynamiki Newtona 

27. Podaj pierwszą zasadę dynamiki Newtona 

28. Podaj różnice w ruchu prostoliniowymi krzywoliniowym; wskaż w otoczeniu przykłady ruchu po okręgu. 

29. Podaj warunki ruchu jednostajnie zmiennego. 

30. Podaj warunki spoczynku i ruchu jednostajnego? 

31. Prędkość jest wielkością wektorową. Wyjaśnij co to znaczy? 

32. Przelicz jednostki czasu, drogi i masy 

33. W jaki sposób możemy wykorzystywać tarcie? Podaj trzy przykłady z życia codziennego? 

34. W jaki sposób można wpływać na siły oporu ośrodka? Podaj przykłady z życia codziennego. 

35. W jaki sposób wyznaczamy wypadkową dwóch sił o tym samym kierunku? 

36. W jakim celu fizycy podczas doświadczeń wykonują pomiary wielokrotne? 

37. W wielu miejscach Polski istnieje zwyczaj uderzania dwoma pisankami o siebie. Jeśli pisanka Oli uderzyła 

w pisankę Asi siłą 3 N, to z jaką siłą pisanka Asi uderzyła w pisankę Oli? 

38. Wymień oddziaływania na odległość i podaj ich przykłady z życia codziennego. 

39. Zdefiniuj pojęcie toru i drogi. 

40. Zdefiniuj ruch jednostajny prostoliniowy. Wskaż w otoczeniu przykłady ruchu jednostajnego 

prostoliniowego. 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z 

HISTORII 

A 1 

styczeń 2023 

 

 

 

 
1. Czas w historii. Epoki historyczne. 

2. Podział źródeł historycznych. 

3. Osiągnięcia Sumerów. 

4. Osiągnięcia Babilończyków. 

5. Pojęcia: despotyzm, irygacja, kodeks, ziggurat, Hellada, polis, agora, Olimp. 

demokracja, hoplici, falanga, triera, akwedukty, termy. 

6. Bogowie greccy. 

7. Osiągnięcia starożytnych Greków. 

8. Przykłady wpływu warunków naturalnych na życie starożytnych Greków. 

9. Osiągnięcia starożytnych Rzymian. 

10. Daty: 30 r.p.n.e., 75 3 r.p..n.e., 509 r.p.n.e., 44 r.p.n.e., 313 r, 380 r., 476 r. 

 
 

 

 

 
Nauczyciel historii: 

Jarosław Dywizjusz 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z 

HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI 

A 1 

styczeń 2023 

 

 

 

 
1. Prezydenci II i III RP. 

2. Nazewnictwo Polski na przestrzeni wieków. 

3. Podział władzy wg Monteskiusza. 

4. Pojęcia: pluralizm polityczny, socjalizacja, osobowość, interakcja, norma 

społeczna, grupy społeczne, więź społeczna. 

5. Sposoby nabywania obywatelstwa. 

6. Sąsiedzi Polski ze stolicami. 

7.Cechy państwa. 

8. Reżimy polityczne. 

9. Cechy totalitaryzmu na przykładzie III Rzeszy. 

10. Cechy totalitaryzmu na przykładzie ZSRS. 

11. Cechy totalitaryzmu na przykładzie Włoch. 

12. Koncepcje powstania narodu. 

13. Postanowienia Konferencji Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam). 

14. Biografia Witolda Pileckiego (ocena). 

15. Zbrodnia katyńska 

 
 

 

 

 
Nauczyciel historii i teraźniejszości: 

Jarosław Dywizjusz 



SESJA EGZAMINACYJNA 2022/2023 – SEMESTR PIERWSZY – A1. 
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY – JĘZYK POLSKI 
 
1. Periodyzacja. Podaj czas trwania starożytności. 
2. Omów tematykę Iliady Homera. 
3. Scharakteryzuj trzy dowolne postacie Iliady Homera. 
4. Omów tematykę Odysei Homera. 
5. Scharakteryzuj postać Odyseusza. 
6. Podaj cechy eposu i je omów. 
7. Wyjaśnij termin ,,porównanie homeryckie” i podaj przykłady. 
8. Podaj i omów cechy rycerza starożytnego na przykładzie Hektora. 
9. Co to jest mit? Podaj podział mitów i ich funkcje. 
10. Omów powstanie świata i człowieka według mitologii. 
11. Podaj co najmniej pięć związków frazeologicznych mających swoje źródło w mitologii i je objaśnij. 
12. Omów dzieje rodu Edypa. 
13. Scharakteryzuj Edypa - głównego bohatera tragedii. 
14. Na czym polega tragizm Edypa? Ironia i wina tragiczna w ,,Królu Edypie”. 
15. Co to jest fatum? Omów wpływ fatum na losy Edypa. 
16. Jak narodził się dramat antyczny? 
17. Cechy tragedii greckiej. 
18. Omów zasadę trzech jedności w dramacie antycznym. 
19. Omów czas powstania Biblii. Wyjaśnij pochodzenie nazwy Biblia. 
20. Omów podział Biblii. 
21. Jak Biblia przedstawia stworzenie świata? Porównaj kosmogonię biblijną i mitologiczną. 
22. Jaką rolę spełnia Biblia w kulturze społeczeństw? 
23. Opowiedz historię Hioba. 
24. Czego uczy Księga Hioba? 
25. Czego uczy Księga Koheleta? 
26. Co to jest przypowieść? Omów budowę przypowieści. 
27. Omów problematykę i sens przenośny Przypowieści o Synu Marnotrawnym.  
26. Omów problematykę i sens przenośny Przypowieści o Siewcy. 
27. Omów problematykę i sens przenośny Przypowieści o talentach. 
28. Omów problematykę i sens przenośny Przypowieści i Miłosiernym Samarytaninie. 
29. Periodyzacja. Podaj czas trwania średniowiecza. 
30. Scharakteryzuj cechy literatury średniowiecza. 
31. Przedstaw wzorce osobowe literatury średniowiecza. 
32. Scharakteryzuj postać św. Aleksego. 
33. Przedstaw dzieje Tristana i Izoldy. 
34. Scharakteryzuj postać Rolanda z Pieśni o Rolandzie. 
35. Dlaczego Bogurodzica jest uważana za zabytek liryki i języka polskiego? 
36. Przedstaw problematykę Boskiej komedii Dantego. 
37. Periodyzacja. Podaj czas trwania renesansu. 
38. Scharakteryzuj główne prądy epoki renesansu – humanizm i reformację. 
39. Scharakteryzuj wzorce osobowe literatury renesansu.  
40. Przedstaw główne cechy literatury renesansu. 
41. Co to jest makiawelizm?    
42. Scharakteryzuj cechu teatru elżbietańskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 


