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Tematy prac kontrolnych 

Historia 

semestr jesienny 2022/2023 

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

kl. VIII 

 

1.  Działania w Europie w latach 1939-1941.  

2. Polityka Niemiec w okupowanej Europie. 

3. Polska pod okupacją niemiecką.  

4. Przyczyny, przebieg i skutki powstania warszawskiego. 

 

Prowadzący zajęcia: 

 Jarosław Dywizjusz 

 



Tematy prac kontrolnych 

Wiedza o społeczeństwie  

semestr jesienny 2022/2023 

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

 kl. VIII 

 

1. Scharakteryzuj grupy społeczne. 

2. Samorządy w Polsce (terytorialne, lokalne i regionalne). 

3. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. 4. Działalność organizacji pozarządowych w 

Polsce. 

 

Prowadzący zajęcia: 

 Jarosław Dywizjusz 

 



PRACA KONTROLNA 

CHEMIA 

Klasa VIII 

 

1.Kwasy tlenowe-  właściwości, budowa i zastosowania. 

2.Odczyn roztworu i skala pH. Znaczenie odczynu roztworu w różnych dziedzinach życia. 

3. Porównanie właściwości kwasów. 

 

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  

BIOLOGIA 

Klasa VIII 

 

1.Scharakteryzuj przebieg i znaczenie podziałów komórkowych. 

2.Zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach. 

3.Dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh. Konflikt serologiczny. 

 

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 

klasa VIII 

  

1. Temat pracy 

Do wyboru jeden z 3 tematów: 

1. Środowisko przyrodnicze Azji 

2. Rolnictwo Azji. 

3. Przemysł i usługi w Afryce. 

 

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. 

  

 



TEMATY PRAC KONTROLNYCH – Język Polski 

ROK SZKOLNY 2022/2023  

SEMESTR I – klasa 8 

1. Wyjaśnij, dlaczego o Iliadzie Homera mówi się, że jest to pieśń o gniewie Achillesa. W pracy 

odwołaj się do poznanych fragmentów tekstu.  

2. Rycerze Okrągłego Stołu stanowią jeden z najdawniejszych literackich wzorów postawy i 

obyczajowości rycerskiej. Na podstawie opowieści o przygodach Parsifala sformułuj kilka zasad 

fikcyjnego kodeksu postępowania rycerskiego, który mógłby obowiązywać w Arturowym 

królestwie.  

3. Co się wydarzyło w kaplicy cmentarnej? Napisz opowiadanie na podstawie II części Dziadów 

Adama Mickiewicza. Opisz odwiedziny duchów lekkich, ciężkich i pośrednich. 

4. Wyjaśnij, jak rozumiesz pełny tytuł poematu: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. 

Historia szlachecka z roku 1811 i 1812. Jaką treść zapowiada? Które słowo (słowa) z tytułu 

wydaje (wydają) ci się szczególnie ważne? Dlaczego? 

5. Przedstaw portret Ebenezera Scrooge’a z uwzględnieniem motywów jego postępowania. Co 

doprowadziło do tego, że bohater Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa stał się tak skąpymi 

okrutnym człowiekiem? 

6. Scharakteryzuj rodzaje i gatunki literackie.  

UWAGI: 

- wybieramy jeden temat; 

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

- objętość; minimum jedna strona A4. 

          Tomasz Roszko 

 


