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Klasa 8
Egzamin z chemii
Semestr 1
Rok szkolny 2022/23

Zestaw 1
1.Co to jest dysocjacja ? Jak dysocjują kwasy ?
2.Podaj wzory kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, otrzymywanie ,właściwości i
zastosowania tych kwasów.

Zestaw 2
1.Budowa kwasów. Podział kwasów.
2.Co to jest dysocjacja ? Jak dysocjują kwasy ?

Zestaw 3
1.Podaj wzory kwasów siarkowego ( IV) i siarkowego (VI), otrzymywanie ,właściwości i
zastosowania tych kwasów.
2.Omów przebieg reakcji zobojętniania.

Zestaw 4
1.Co oznacza pojęcie skala pH, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny .
2.Budowa kwasów. Podział kwasów.

Zestaw 5
1.Co to jest dysocjacja ? Jak dysocjują kwasy ?
2.Omów mechanizm reakcji metali z kwasami .

Zestaw 6
1..Podaj wzory kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, otrzymywanie ,właściwości i
zastosowania tych kwasów.
2.Omów przebieg reakcji zobojętniania.

Zestaw 7
1.Omów przebieg reakcji zobojętniania.
2. Co oznaczają pojęcia : kwas, zasada,elektrolity.

Zestaw 8
1.Co oznacza pojęcie skala pH, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny .
2.Omów mechanizm reakcji metali z kwasami .

Zestaw 9
1.Co to jest dysocjacja ? Jak dysocjują kwasy ?
2. Co to są sole? Budowa soli. Nazewnictwo soli.

Zestaw 10
1.Budowa kwasów. Podział kwasów.
2. Co oznaczają pojęcia : kwas, zasada,elektrolity.

Zestaw 11
1.Co oznacza pojęcie skala pH, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny .
2.Omów mechanizm reakcji metali z kwasami .



Zestaw 12
1.Podaj wzory kwasów chlorowodorowego i siarkowodorowego, otrzymywanie ,właściwości i
zastosowania tych kwasów.
2.Co to jest dysocjacja ? Jak dysocjują kwasy ?

Zestaw 13
1. Co oznaczają pojęcia : kwas, zasada,elektrolity.
2.Omów przebieg reakcji zobojętniania.

Zestaw 14
1.Co oznacza pojęcie skala pH, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny .
2.Budowa kwasów. Podział kwasów.

Zestaw 15
1. Co to są sole? Budowa soli. Nazewnictwo soli.
2.Omów przebieg reakcji zobojętniania.

Zestaw 16
1.Omów mechanizm reakcji metali z kwasami .
2.Budowa kwasów. Podział kwasów.

Zestaw 17
1Co oznacza pojęcie skala pH, odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny ..
2. Co to są sole? Budowa soli. Nazewnictwo soli.

Zestaw 18
1.Podaj wzory kwasów siarkowego ( IV) i siarkowego (VI), otrzymywanie ,właściwości i
zastosowania tych kwasów.
2.Omów przebieg reakcji zobojętniania

Zestaw 19
1.Kwas siarkowy (VI)-budowa, właściwości , zastosowanie.
2.Kwasy beztlenowe-otrzymywanie i właściwości.

Zestaw 20
1.Co to są wskaźniki? Podaj przykłady.
2.Zapisz reakcję kwasu węglowego z zasadą sodową.



Klasa 8
Egzamin z biologii
Semestr 1
Rok szkolny 2022/23

Zestaw 1
1.Czym zajmuje się genetyka i w jakich dziedzinach ją stosujemy ?
2..Wyjaśnij pojęcie : ewolucja, walka o byt.

Zestaw 2
1.Cechy dziedziczne, niedziedziczne, gatunkowe i indywidualne
2.Rodzaje mutacji .(genowe, chromosomowe).

Zestaw 3
1.Kwas DNA-budowa i występowanie.
2.Dowody ewolucji. Podział, przykłady.

Zestaw 4
1.Kwas RNA-budowa i rodzaje .(mRNA, tRNA, rRNA)
2.Dziedziczenie grup krwi.

Zestaw 5
1.Przebieg mitozy i jej znaczenie
2.Dziedziczenie płci u człowieka.( chromosomy autosomalne i chromosomy płci,cechy sprzężone z
płcią )

Zestaw 6
1.Przebieg mejozy i jej znaczenie
2. Cechy dominujące i recesywne. ( allele, homozygota, heterozygota,
genotyp,fenotyp)

Zestaw7
1.Fenotyp i genotyp. Prawo czystości gamet.
2.Czym zajmuje się genetyka i w jakich dziedzinach ją stosujemy ?

Zestaw 8
1.Konflikt serologiczny ( czynnik Rh, antygen D)
2.Cechy dziedziczne, niedziedziczne, gatunkowe i indywidualne.

Zestaw 9
1..Kwas DNA-budowa i występowanie.
2.Dziedziczenie grup krwi.

Zestaw 10
1.Kwas RNA-budowa i rodzaje .(mRNA, tRNA, rRNA)
2.Fenotyp i genotyp. Prawo czystości gamet.

Zestaw 11
1.Dziedziczenie płci u człowieka.( chromosomy autosomalne i chromosomy płci,cechy sprzężone z
płcią )
2.Czym zajmuje się genetyka i w jakich dziedzinach ją stosujemy ?



Zestaw 12
1.Dziedziczenie grup krwi.
2.Rodzaje mutacji .(genowe, chromosomowe)

Zestaw 13
1.Wyjaśnij pojęcie : ewolucja, walka o byt..
2.Fenotyp i genotyp. Prawo czystości gamet.

Zestaw 14
1.Cechy dziedziczne, niedziedziczne, gatunkowe i indywidualne
2.Czym zajmuje się genetyka i w jakich dziedzinach ją stosujemy ?

Zestaw 15
1..Kwas RNA-budowa i rodzaje .(mRNA, tRNA, rRNA)
2.Dziedziczenie grup krwi.

Zestaw 16
1..Konflikt serologiczny ( czynnik Rh, antygen D)
2..Fenotyp i genotyp. Prawo czystości gamet.

Zestaw 17
1.Cechy dziedziczne, niedziedziczne, gatunkowe i indywidualne
2.Czym zajmuje się genetyka i w jakich dziedzinach ją stosujemy ?

Zestaw 18
1..Kwas DNA-budowa i występowanie.
2..Przyczyny i skutki mutacji

Zestaw 19
1.Wyjaśnij pojęcie : ewolucja, walka o byt.
2.Przyczyny i skutki mutacji.

Zestaw 20
1. Wyjaśnij pojęcie : dobór naturalny i dobór sztuczny.
2.Dowody ewolucji. Podział, przykłady.



zagadnienia egzaminacyjne dla klasy 8, 
j.angielski 

 
  
- czasy Past Simple, Past Continuous, Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

used to 

- słownictwo: czas wolny, sport, miejsca w mieście, czynności codzienne, przedmioty szkolne, 

miejsca w mieście, zawody, praca, nazwy geograficzne ( jezioro, rzeka, wulkan itp.) 

- stopniowanie przymiotników 

- czasowniki modalne: can, can't, should, shouldn't 

-rozumienie tekstów pisanych i uzyskiwanie z nich informacji 

- pisanie wiadomości (np.email) do kolegi/koleżanki 

 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z HISTORII 
klasa VIII STYCZEŃ 2023 

 
 

 

1. Daty: 01.09.1939 r., 17.09.1939 r., 22.06.1941 r., 1 VIII 1944 r.  

2. Pojęcia: Holocaust, obóz koncentracyjny, obóz zagłady, PPP, AK, rzeź Woli, 

indoktrynacja, deportacja. 

3. Państwa zajęte przez  III Rzeszę i ZSRS w czasie II wojny światowej. 

4. Różnice między obozami pracy, koncentracyjnymi a zagłady (z przykładami). 

5. Działania stosowane przez Niemców wobec Polaków w czasie II wojny 

światowej. 

6. Działania stosowane przez Rosjan wobec Polaków w czasie II wojny 

światowej. 

7. Postacie: J. Kusociński, St. Mikołajczyk, Wł. Sikorski. 

8. Zbrodnia katyńska. 

9. Bitwy w których brali udział Polacy w czasie II wojny  światowej. 

10. Postać Witolda Pileckiego (ocena) 

11. Ocena powstania warszawskiego. 

12. Skutki II wojny  światowej. 

 

 

 

 

Nauczyciel historii: 

Jarosław Dywizjusz 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  

KL. VIII 

 styczeń 2023 

 
 

 

 

 

1. Prezydenci III RP. 

2. Nazewnictwo Polski na przestrzeni wieków. 

3. Podział władzy wg Monteskiusza. 

4. Pojęcia: socjalizacja, osobowość, interakcja, rola społeczna, społeczeństwo, 

subkultura, norma społeczna, podatki, deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa. 

5. Potrzeby człowieka (pierwotne i wtórne). 

6. Sąsiedzi Polski ze stolicami. 

7. Województwa w Polsce. Podział administracyjny Polski. 

8. Reżimy polityczne. 

9. Cele i zadania NATO. 

10. Cele i zadania UE. 

 

 

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie: 

Jarosław Dywizjusz 





GEOGRAFIA KLASA 8 

1. Ukształtowanie powierzchni Azji. 

2. Budowa geologiczna Azji. 

3. Czynniki wpływające na klimat Azji. 

4. Cyrkulacja monsunowa w Azji. 

5. Dlaczego Azja jest nazywana kontynentem geograficznych kontrastów? 

6. Na styku jakich płyt litosfery leży Azja? 

7. Wulkanizm w Azji- co to jest lawa, magma, erupcja, krater. 

8. Co to jest hipocentrum i epicentrum? 

9. Jaki zasięg ma Ognisty Pierścień Pacyfiku? 

10. Co to jest tsunami? 

11. W jaki sposób można się chronić przed skutkami trzęsień ziemi i tsunami? 

12. Jakie są przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Azji? 

13. Czym charakteryzuje się ryż mokry a czym ryż suchy? 

14. Na jakie geozagrożenia jest narażona Japonia? 

15. Jakie są problemy demograficzne Chin? 

16. Jakie są kontrasty społeczne w Indiach? 

17. Jakie są kontrasty indyjskiej edukacji? 

18. Jakie kraje należą do Bliskiego Wschodu? 

19. Jaki jest wpływ religii na życie muzułmanów? 

20. Ukształtowanie powierzchni Afryki. 

21. Czynniki wpływające n klimat Afryki. 

22. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Afryce. 

23. Czym charakteryzuje się rolnictwo żarowo-odłogowe? 

24. Czym charakteryzuje się rolnictwo plantacyjne? 

25. Przemysł wydobywczy w Afryce. 

 
 



SESJA EGZAMINACYJNA 2022/2023 – SEMESTR PIERWSZY – KLASA 8. 
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY – JĘZYK POLSKI 
 
1. Biblia – scharakteryzuj zyski i straty wygnania człowieka z raju. 
2. Biblia – przedstaw dzieje Noego. Biblijny potop – mit czy fakt? 
3. Omów powstanie świata i człowieka w biblii i mitologii greckiej.  
4. Omów problematykę dowolnej przypowieści biblijnej. Przedstaw sens dosłowny i przenośny. 
5. Wymień cechy gatunkowe przypowieści. 
6. Scharakteryzuj postać Achillesa. 
7. Wymień cechy gatunkowe eposu. 
8. Omów mit o stworzeniu świata. 
9. Co to jest mit. Przedstaw podział mitów. 
10. Dlaczego Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest epopeją narodową? 
11. Scharakteryzuj postać Jacka Soplicy.  
12. Przedstaw problematykę II części Dziadów Adama Mickiewicza. 
13. Wyjaśnij pojęcia: synonim, homonim, antonim. Podaj po jednym przykładzie. 
14. Co to jest podmiot liryczny? 
15. Scharakteryzuj rodzaje literackie. Podaj po jednym przykładzie gatunku. 
16. Czym zajmuje się fonetyka? 
17. Wymiń i scharakteryzuj podstawowe typy narratora. 
18. Środki stylistyczne – wyjaśni i podaj przykład epitetu, eufemizmu, alegorii, personifikacji.   

 


