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PRACA KONTROLNA  

BIOLOGIA 

A3 

 

1.Budowa i funkcje szkieletu. Budowa wewnętrzna kości. 

2.Omów wpływ promieniowania na skórę. 

3.Funkcje skóry. Mechanizm termoregulacji. 

 

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 

A3 

 

1.Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania. 

2.Rodzaje korozji. Czynniki przyspieszające proce korozji. Ochrona przed korozją. 

3.Ogniwo galwaniczne-budowa i zasada działania. 

 

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  

GEOGRAFIA 

 A3 

  

 

1. Temat pracy 

Do wyboru jeden z 3 tematów: 

1. Terroryzm- skutki terroryzmu, zamachy terrorystyczne XXI w.  

2. Migracje- przyczyny i skutki migracji zagranicznych.  

3. Urbanizacja- czym jest i jakie są jej fazy. 

  

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. 

  

 

 



JĘZYK POLSKI  

TEMATY PRAC KONTROLNYCH  

 A3 

 

 

1. Na czym polega ludowość i piękno ballad Adama Mickiewicza? 

2. Świat fantastyczny i siły nadprzyrodzone w literaturze romantycznej. 

3. Tragizm bohatera romantycznego w oparciu o Konrada Wallenroda i Kordiana. 

 

Wypracowanie powinno składać się ze wstępu, rozwinięcia, zakończenia wraz z wnioskami. 

Praca nie może być krótsza niż 250 słów. 

Do opracowania wybieramy tylko jeden temat spośród 3 zaproponowanych. 





Tematy prac kontrolnych 

Historia 

semestr jesienny 2022/2023 

(wybieramy jeden temat minimum 1,5 kartki A4) 

A3 

 

 

1.  Przyczyny i przebieg wypraw geograficznych na przełomie XIV/ XV w. 

2.  Skutki wypraw geograficznych na przełomie XV/ XVI w.  

3.  Scharakteryzuj wyznania religijne powstałe w czasie reformacji w XVI w. 

4.  Polska pierwszych władców elekcyjnych Polsce. 

 

 

 

Prowadzący zajęcia: 

 Jarosław Dywizjusz 

 






