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PRACA KONTROLNA 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

A1 

 

1. Opisz przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce i w naszym regionie. 

2. Dlaczego ludzie podejmują pracę zarobkową. 

3. Omów najważniejsze obowiązki pracownika. 

 

Praca kontrolna: 

- jeden temat do wyboru, 

- minimum 1 strona, 

- czytelnie, 

- aktualne dane, 

- podane źródła informacji, 

- może być pismo odręczne lub na komputerze  

 

Termin oddania prac – 10 grudnia 2022r.  

 

 

                                                                                                              Opracowała Halina Zubko 

 

 



PRACA KONTROLNA  

BIOLOGIA 

A1 

 

1.Węglowodany-budowa, podział i znaczenie. 

2.Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. 

3.Budowa i właściwości białek. Funkcje białka w organizmie człowieka. 

 

Praca kontrolna powinna spełniać następujące wymogi:  

- Pierwsza strona powinna być stroną tytułową wg określonego wzoru,  

- Praca może być napisana ręcznie lub pismem komputerowym w formacie A4,  

- Minimalna objętość pracy to jedna strona A4,  

- Pracę należy napisać na jeden wybrany temat z 3 propozycji, 

 - Powinna zostać oddana w ustalonym terminie,  

- Praca powinna zawierać źródła czerpania informacji (np. witryny internetowe) 



PRACA KONTROLNA  

CHEMIA  

 A1 

 

1.Tlenki-budowa, podział, właściwości i zastosowania. 

2.Wpływ rodzaju wiązania chemicznego na właściwości substancji. 

3.Czym jest szkło? Produkcja szkła, rodzaje szkła, ich właściwości i zastosowania. 

 

Praca kontrolna powinna spełniać następujące wymogi:  

- Pierwsza strona powinna być stroną tytułową wg określonego wzoru,  

- Praca może być napisana ręcznie lub pismem komputerowym w formacie A4,  

- Minimalna objętość pracy to jedna strona A4,  

- Pracę należy napisać na jeden wybrany temat z 3 propozycji,  

- Powinna zostać oddana w ustalonym terminie,  

- Praca powinna zawierać źródła czerpania informacji (np. witryny internetowe) 

 



PRACAKONTROLNA 

GEOGRAFIA 

 A1 

  

 

1. Temat pracy 

Do wyboru jeden z 3 tematów: 

1. Metody prezentacji informacji geograficznych na mapach. 

2. Budowa Układu Słonecznego. 

3. Klimat i czynniki klimatotwórcze. 

 

 2.  Informacje podstawowe 

Pracę piszemy: 

- czcionką Time New Roman 12; 

- interlinia 1,5;  

- tekst wyjustowany; 

- marginesy 2,5; 

- objętość minimum 2 strony A4. 

- strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, temat pracy. 

  

 

 



PRACA KONTROLNA  

FIZYKA  

A1 

1. Podaj treść pierwszej zasady dynamiki Newtona. 

 

 

 

 

 

2. Przelicz jednostki: 

• 20min=                                     h  
 

• 0,1km=                                     m 

 

• 5 
ℎ𝑚

ℎ
=                                  

𝑚

𝑠
 

 

• 1/2h=                                         s 

 

• 3MJ=                                         J 

  

 

3. Siła jest wielkością wektorową. Jakie ma cechy jako wektor? 

• 

• 

• 

 

4. Oblicz siłę ciężkości działającą na ciało o masie 30kg. Rozwiązując zadania podaj: dane, 

szukane, wzór, rozwiązanie, odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Oblicz drogę, jaką możemy pokonać w ciągu 30minut poruszając się ze średnią prędkością 

60km/h. Rozwiązując zadania podaj: dane, szukane, wzór, rozwiązanie, odpowiedź. 

 

 

 

 

 

6. Pojazd rozpędza się z przyspieszeniem 
5𝑚

𝑠2
=. Ile czasu zajmie mu rozpędzenie od 

prędkości 2
𝑚

𝑠
 do 22

𝑚

𝑠
 ? Rozwiązując zadania podaj: dane, szukane, wzór, rozwiązanie, 

odpowiedź. 

 

 

 

 

 

7. Wózek o masie 20kg jest popychany siłą 120N. Jakie przyspieszenie uzyska? Rozwiązując 

zadania podaj: dane, szukane, wzór, rozwiązanie, odpowiedź. 

 

 

 

 

8. Podaj, od czego zależy wartość siły tarcia kinetycznego. 

 

 

 

 

9. Wymień trzy sytuacje z życia codziennego, kiedy chcemy zwiększyć siłę tarcia i podaj w 

jaki sposób można to zrobić. 

• 

• 

• 



 

 



Tematy prac kontrolnych 

 

Historia 

semestr jesienny 

2022/2023 

(wybieramy jeden temat, minimum 1,5 kartki A4) 

 

A1 

 

 

1. Osiągnięcia cywilizacji starożytnej Grecji. 

2. Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Rzymu. 

3. Charakterystyka Imperium Karola Wielkiego. 

4. Początki państwa polskiego w X w. 

 

 

 

Prowadzący zajęcia: 

Jarosław Dywizjusz 



Tematy prac kontrolnych 

 

Historia i Teraźniejszość 

semestr jesienny 

2022/2023 

(wybieramy jeden temat, minimum 1,5 kartki A4) 

 

A1 

 

 

1. Kształtowanie się narodu polskiego na przestrzeni wieków. 

2. Charakterystyka systemów totalitarnych XX w. 

3. Życie w czasach PRL - ocena. 

4. Rywalizacja USA i ZSRS w czasie tzw. zimnej wojny. 

 

 

 

 

Prowadzący zajęcia: 

Jarosław Dywizjusz 



TEMATY PRAC KONTROLNYCH – Język Polski 

ROK SZKOLNY 2022/2023  

SEMESTR I – A1 

1. Tragizm bohaterów Sofoklesa. Omów zagadnienie, odwołując się do „Króla Edypa” i 

„Antygony” Sofoklesa. 

2. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów starożytnych, 

zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność. 

3. Motyw śmierci w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z 

literatury starożytnej i średniowiecza.  

4. Określ, czym dla starożytnych Greków były rodzina, dom, ojczyzna. Odwołaj się do poznanych 

fragmentów „Iliady” i „Odysei” Homera oraz do „Mitologii” J. Parandowskiego. 

5. Odyseusz – dzielny wojownik, poszukiwacz przygód, odwieczny tułacz. Rozstrzygnij, kim był 

legendarny bohater. Odwołaj się do „Mitologii” J. Parandowskiego, poznanych fragmentów 

„Iliady” i „Odysei” Homera. 

6. Jaki wpływ na postawę człowieka średniowiecznego i jego sposób widzenia świata miało 

przekonanie, że ludzie są zawieszeni między niebem a ziemią? Rozważ tę zależność i uzasadnij 

swoje zdanie. Odwołaj się do „Bogurodzicy”, „Legendy o św. Aleksym” oraz innych utworów z 

literatury średniowiecza.  

UWAGI: 

- wybieramy jeden temat; 

- strona tytułowa: imię i nazwisko, rok szkolny/semestr, klasa, temat pracy; 

- objętość; minimum dwie strony A4. 

          Tomasz Roszko 


