
Klasa A5 MATEMATYKA 

Powtórzenie wiadomości na egzamin po semestrze V 

1. Oblicz: 
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4. Wyznacz argumenty dla których funkcje f(x) i g(x) mają równe wartości jeżeli : 

𝑓(𝑥) = 73𝑥−2 i 𝑔(𝑥) = 75𝑥+3 
5. Oblicz długość odcinka AB jeżeli A= ( 2; 4) B = (-2; 1) 

6. Wyznacz współrzędne środka odcinka O końcach A = (7; -2) B = ( 3; 6) 

7. Daną prostą zapisz w postaci ogólnej: a) 𝑦 = −2𝑥 + 5 b) 𝑦 = −7 

8. Dana prostą przedstaw w postaci kierunkowej: a) 3𝑥 − 𝑦 + 2 = 0 b) −2𝑥 + 3𝑦 − 8 = 0 

9. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej AB jeżeli A = ( -3; 5) B= ( 5; -2) 

10. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A = ( 4;3) B = ( 5; 8) 
 

11. Wyznacz środek i promień okręgu 

a) x2 + ( y + 3)2 = 7, b)x2 + y 2 = 9, c)x2 + y 2 + 2x − 6 y = 0 

d )( x − 2)2 + ( y + 1)2 = 16, e)( x + 5)2 + y 2 = 9, f )x 2 + y 2 + 2x − 6 y −1 = 0 
 

12. Określ wzajemne położenie prostej x – y + 9 = 0 i okręgu x 2 + y 2 − 6x = 0 . 

13. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S = ( 6, -2 ) , do którego należy punkt 

A = ( 2, -4). 



 
 
 
 
 
 

1. Czym charakteryzuje 

2. Czym charakteryzuje 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 

FIZYKA 

A5 

się budowa cząsteczkowa ciał stałych? 

się budowa cząsteczkowa cieczy? 

3. Czym charakteryzuje się budowa cząsteczkowa gazów? 

4. Podaj cechy makroskopowe ciał stałych. 

5. Podaj cechy makroskopowe cieczy. 

6. Podaj cechy makroskopowe gazów. 

7. Definicja dyfuzji 

8. Definicja energii wewnętrznej 

9. Omów zjawisko objętościowej rozszerzalności cieplnej 

10. O czym informuje nas wielkość fizyczna zwana ciepłem właściwym? 

11. O czym informuje nas wielkość fizyczna zwana ciepłem parowania? 

12. O czym informuje nas wielkość fizyczna zwana ciepłem topnienia? 

13. Wymień przemiany fazowe i omów wybraną? 

14. Na czym polega topnienie? 

15. Na czym polega parowanie? 

16. Na czym polega skraplanie? 

17. Na czym polega wrzenie? 

18. Na czym polega krzepnięcie? 

19. Czym różnią się ciała bezpostaciowe od krystalicznych? 

20. Czym jest wartość opałowa? 

21. Czym jest wartość energetyczna żywności? 

22. Na czym polega anormalna rozszerzalność wody? 

23. Jakie niezwykłe właściwości fizyczne ma woda? 

24. Podaj prawo Hooke'a. 

25. Wymień wielkości fizyczne opisując ruch drgający. 

26. Omów krótko przemiany energii w ruchu drgającym sprężyny. 

27. Od czego zależy okres drgań wahadła sprężynowego? 

28. Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego? 

29. Na czym polega rezonans mechaniczny? 

30. Czym charakteryzują się drgania tłumione? 

31. Czym charakteryzują się drgania wymuszone? 

32. Gdzie możemy wykorzystać zjawisko rezonansu mechanicznego? 

33. Czym jest fala mechaniczna? 

34. Jakimi wielkościami fizycznymi opisujemy falę mechaniczną? 

35. Czym jest długość fali i jak oblicza się ją oblicza? 

36. Czym są ultradźwięki? 

37, Czym są infradźwięki? 

38. Jaki jest zakres fal dźwiękowych? 

39. Wymień fale elektromagnetyczne i omów krótko wybraną? 

40. Jakie są różnice między falami mechanicznymi i elektromagnetycznymi? 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z HISTORII 
A 5 

STYCZEŃ 2023 
 
 

 
1. Postanowienia kongresu wiedeńskiego. 

2. Podział Księstwa Warszawskiego. 

3. Powstania Polaków w XIX w. (nazwa, czas trwania, wynik). 

4. Pojęcie: Święte Przymierze, liberalizm, konserwatyzm, rewolucja 

przemysłowa, Wielka Emigracja, rusyfikacja, germanizacja, autonomia 

galicyjska. 

5. Wynalazki przełomu XVIII/XIX w. 

6. Przyczyny powstania listopadowego i styczniowego. 

7. Porównanie powstania listopadowego ze styczniowym (charakter walk, 

szanse na wygraną). 

8. Skutki powstania listopadowego i styczniowego. 

9. Przykłady polityki rusyfikacyjnej i germanizacyjnej wobec Polaków. 

10. Przykłady walki Polaków o utrzymanie kultury, języka, tożsamości 

narodowej w zaborze rosyjskim i pruskim. 

11. Przykłady potwierdzające, że Polacy w Galicji posiadali autonomię. 

 

 

 

 
 

 

 
Nauczyciel historii: 

Jarosław Dywizjusz 



Klasa A5 

Egzamin z chemii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
 
Zestaw 1 

1. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

2. Odmiany alotropowe węgla. 

 

Zestaw 2 

1. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

2. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

 

Zestaw 3 

1. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

2. Co to jest benzen. Właściwości benzenu. 

 

Zestaw 4 

1. Co to są alkeny ?Budowa alkenów. Przykłady alkenów. 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

 

Zestaw 5 

1. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

2. Co to są alkiny ?Budowa alkinów. Przykłady alkinów. 

 

Zestaw 6 

1. Co to są procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne? Podaj przykłady . 

2. Odmiany alotropowe węgla. 

 

Zestaw 7 

1. Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

2. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

 

Zestaw 8 

1. Czym różnią się układ zamknięty, otwarty i izolowany ? 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

 

Zestaw 9 

1. Rodzaje wzorów chemicznych i ich charakterystyka. 

2. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

 

Zestaw 10 

1. Co to jest benzen. Właściwości benzenu. 

2. Co to są alkeny ?Budowa alkenów. Przykłady alkenów. 

 

Zestaw 11 

1. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 



Zestaw 12 

1. Co to jest benzen. Właściwości benzenu. 

2. Co to są alkeny ?Budowa alkenów. Przykłady alkenów. 

 

Zestaw 13 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Wyjaśnij pojęcia : szereg homologiczny , homologi. 

 

Zestaw 14 

1. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

2. Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

 

Zestaw 15 

1. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

2. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

 

Zestaw 16 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 

 

Zestaw 17 

1. Na czym polega kraking? Właściwości benzyny. 

2. Co to są alkiny ?Budowa alkinów. Przykłady alkinów. 

 

Zestaw 18 

1. Co to są alkiny ?Budowa alkinów. Przykłady alkinów. 

2. Wyjaśnij pojęcia : szereg homologiczny , homologi. 

 

Zestaw 19 

1. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

 

Zestaw 20 

1. Czym jest gaz ziemny i ropa naftowa? Właściwości gazu ziemnego i ropy naftowej. 

2. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

 

Zestaw 21 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

 

Zestaw 22 

1. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

2. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

 

Zestaw 23 

1. Na czym polega kraking? Właściwości benzyny. 

2. Czym różnią się układ zamknięty, otwarty i izolowany ? 

 

Zestaw 24 

1. Wyjaśnij pojęcia : szereg homologiczny , homologi. 

2. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 



Zestaw 25 

1.Rodzaje wzorów chemicznych i ich charakterystyka. 

2..Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

 

Zestaw 26 

1. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

2. Odmiany alotropowe węgla. 

 

Zestaw 27 

1. Czym jest gaz ziemny i ropa naftowa? Właściwości gazu ziemnego i ropy naftowej. 

2. Czym różnią się układ zamknięty, otwarty i izolowany ? 

 

Zestaw 28 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 

 

Zestaw 29 

1. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

2. Na czym polega kraking? Właściwości benzyny. 

 

Zestaw 30 

1. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

2. Co to są procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne. Podaj przykłady . 

 

Zestaw 31 

1.Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 

2.Destylacja ropy naftowej. 

 

Zestaw 32 

1.Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

2.Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 

 

Zestaw 33 

1.Budowa alkoholi. Podaj wzory : propan-1-ol, 2-metylopropan-2-ol, butan-2-ol 

2.Glicerol-budowa,właściwości , zastosowanie. 

 

Zestaw 34 

1.Alkohole polihydroksylowe -budowa i nazewnictwo. 

2.Destylacja ropy naftowej. 

 

Zestaw 35 

1. Glicerol-budowa,właściwości , zastosowanie. 

2. Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

 

Zestaw 36 

1.Fluorowcopochodne-budowa, nazewnictwo. 

2.Benzen-spalanie całkowite i niecałkowite. 

 

Zestaw 37 

1.Fluorowcopochodne- właściwości i zastosowanie. 

2.Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 



Zestaw 38 

1. Reakcja substytucji i addycji fluorowcopochodnych. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 39 

1.Budowa fluorowcopochodnych. Podaj wzory : dichlorometan, 1-bromopropan, 1-chloropropen 

2.Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 
 

Zestaw 40 

1.Źródła energii wyczerpalne i niewyczerpalne. 

2.Benzen-spalanie całkowite i niecałkowite. 

 

Zestaw 41 

1. Efekt cieplarniany-przyczyny, skutki , charakterystyka. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 42 

1.Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

2.Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 

 

Zestaw 43 

1.Oblicz zawartość procentową węgla w metanie-głównym składniku gazu ziemnego. 

2.Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 

 

Zestaw 44 

1. Destylacja ropy naftowej. 

2. Glicerol-budowa,właściwości , zastosowanie. 

 

Zestaw 45 

1.Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 

2.Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

 

Zestaw 46 

1. Benzen-budowa i właściwości. 

2. Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

 

Zestaw 47 

1. Benzen-spalanie całkowite i niecałkowite. 

2. Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 

 

Zestaw 48 

1. Destylacja ropy naftowej. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 49 

1. Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 50 

1. Destylacja ropy naftowej. 

2. Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 



Klasa A5 

Egzamin z biologii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
Zestaw 1 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2.Wady wzroku, choroby oczu , higiena wzroku. 

 
 

Zestaw 2 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2. Budowa i funkcje układu moczowego . 

 
 

Zestaw 3 

1. Receptory i kryteria ich podziału. 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 4 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2.Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 

 
 

Zestaw 5 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2.Wady wzroku, choroby oczu , higiena wzroku. 

 
 

Zestaw 6 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Receptory i kryteria ich podziału. 

 
 

Zestaw 7 

1. Budowa neuronu. Rola komórek glejowych. 

2. Wady wzroku, choroby oczu , higiena wzroku. 

 
 

Zestaw 8 

1. Budowa i działanie synapsy . 

2. Receptory i kryteria ich podziału. 

 
 

Zestaw 9 

1. Wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka. Mechanizm uzależnienia. 

2. Budowa i  funkcja nerek . 



Zestaw 10 

1. Choroby układu moczowego 

2. Budowa i funkcje mózgu . 

 
 

Zestaw 11 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2.Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 

 
 

Zestaw 12 

1. Budowa i działanie synapsy . 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 13 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2.Budowa neuronu. Rola komórek glejowych. 

 
 

Zestaw 14 

1. Budowa i funkcje mózgu . 

2. Droga dźwięku w uchu . 

 
 

Zestaw 15 

1. Choroby układu moczowego 

2. .Przedstaw mechanizm widzenia. 

 
 

Zestaw 16 

1. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego . 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 17 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

 

 

Zestaw 18 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2.Droga dźwięku w uchu . 

 
 

Zestaw 19 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2.Wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka. Mechanizm uzależnienia. 



Zestaw 20 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Choroby układu moczowego 

 
 

Zestaw 21 

1. Budowa neuronu. Rola komórek glejowych. 

2. Droga dźwięku w uchu . 

 
 

Zestaw 22 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

 
 

Zestaw 23 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego . 

 
 

Zestaw 24 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha. 

 
 

Zestaw 25 

1. Choroby układu moczowego 

2. Wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka. Mechanizm uzależnienia. 

 
 

Zestaw 26 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Higiena wzroku . 

 
 

Zestaw 27 

1. Budowa i funkcje mózgu . 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 28 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2. Higiena wzroku . 

 
 

Zestaw 29 

1. Budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego. 

2.Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 



Zestaw 30 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego . 

 
 

Zestaw 31 

1. Budowa i funkcje mózgu . 

2. Higiena wzroku . 

 
 

Zestaw 32 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha. 

 
 

Zestaw 33 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 

 
 

Zestaw 34 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

 
 

Zestaw 35 

1. Choroby układu moczowego 

2. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

 
 

Zestaw 36 

1. Budowa narządu węchu i smaku. 

2. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

 

Zestaw 37 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Choroby układu moczowego 

 

Zestaw 38 

1. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

2. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

 

Zestaw 39 

1. Budowa narządu węchu i smaku. 

2. Choroby układu moczowego 

 

Zestaw 40 

1. Receptory i ich podział. 

2. Budowa mózgowia i jego funkcje. 



Zestaw 41 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Wady wzroku, choroby oczu. 

 

Zestaw 42 

1.Choroby układu moczowego 

2..Budowa neuronu. Podział neuronów. 

 

Zestaw 43 

1. Budowa narządu węchu i smaku. 

2. Przedstaw mechanizm widzenia. 

 

Zestaw 44 

1. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

2. Wady wzroku, choroby oczu. 

 

Zestaw 45 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Wady wzroku, choroby oczu. 

 

Zestaw 46 

1. Wady wzroku, choroby oczu. 

2. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

 

Zestaw 47 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2.Receptory i ich podział. 

 

Zestaw 48 

1. Przedstaw mechanizm widzenia. 

2. Budowa narządu węchu i smaku. 

 

Zestaw 49 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

 

Zestaw 50 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Receptory i ich podział



KLASA A5 GEOGRAFIA 

1. Co miało największy wpływ na ukształtowanie powierzchni Polski? 

2. Jakie są najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Polski? 

3. Gdzie znajduje się najniżej i najwyżej położony punkt Polski? Jaka jest ich wysokość? 

4. Ile  i jakie pasy rzeźby terenu występują na terenie Polski? 

5. Czym charakteryzuje się pas pojezierzy, pas nizin, pas wyżyn? 

6. Co to są surowce mineralne? 

7. Jakie surowce w Polsce uznaje się za najważniejsze? 

8. Jakie grupy surowców mineralnych wyodrębnia się ze względu na ich wykorzystywanie? 

9. Gdzie w Polsce występują złoża węgla kamiennego, a gdzie węgla brunatnego? 

10. Jakie zastosowanie mają ropa i gaz ziemny? 

11. W jaki sposób można wykorzystać surowce skalne? 

12. W której strefie klimatycznej znajduje się Polska i jaki typ klimatu występuje na jej obszarze? 

13. Jakie są najważniejsze cechy klimatu w naszym kraju? 

14. Jakie grupy czynników mają wpływ na kształtowanie się klimatu w naszym kraju? 

15. Co to jest okres wegetacyjny i ile trwa ten okres w różnych częściach Polski? 

16. W której części Polski znajduje się najwięcej jezior? Wymień 3 największe jeziora w Polsce. 

17. Jakie są najważniejsze typt genetyczne jezior w Polsce? 

18. Podaj przykłady jezior: morenowych, rynnowych, cyrkowych w Polsce. 

19. Czym są i jakie funkcje pełnią sztuczne zbiorniki wodne? 

20. Co to znaczy, że Bałtyk jest morzem śródlądowym? 

21. Z czego wynika niewielkie zasolenie wód Bałtyku? 

22. Jakie są najważniejsze przyczyny silnego zanieczyszczenia wód Bałtyku? 

23. Jakie wybrzeża dominują nad Bałtykiem? 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 A5 MATEMATYKA 

Powtórzenie wiadomości na egzamin po semestrze V 

1. Oblicz: 
 

 1 
−2

 −4 ( )0 −3  1 
−2  1 

2

  1 
0

 

−    2 − −134 − 4   −  = 5  −  + 8    − 0,2 

a)  4   4  b)  5  15  

2. Zapisz w postaci jednej potęgi 5
8 

 5
2 

8 4  2 5 2 

 
 

 2−3  27  83 
 

a) 
53  54 

b) (x  x ) : (x : x ) c) 
16  64 −4 

3. Oblicz: a) log 
1 

 
 

3 27 
b) log 2 32 , c) log 

1 
 

 

2 16 
, d) log 1 27 

 
 

3 

e) log 5 125 

4. Wyznacz argumenty dla których funkcje f(x) i g(x) mają równe wartości jeżeli : 

𝑓(𝑥) = 73𝑥−2 i 𝑔(𝑥) = 75𝑥+3 
5. Oblicz długość odcinka AB jeżeli A= ( 2; 4) B = (-2; 1) 

6. Wyznacz współrzędne środka odcinka O końcach A = (7; -2) B = ( 3; 6) 

7. Daną prostą zapisz w postaci ogólnej: a) 𝑦 = −2𝑥 + 5 b) 𝑦 = −7 

8. Dana prostą przedstaw w postaci kierunkowej: a) 3𝑥 − 𝑦 + 2 = 0 b) −2𝑥 + 3𝑦 − 8 = 0 

9. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej AB jeżeli A = ( -3; 5) B= ( 5; -2) 

10. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty A = ( 4;3) B = ( 5; 8) 
 

11. Wyznacz środek i promień okręgu 

a) x2 + ( y + 3)2 = 7, b)x2 + y 2 = 9, c)x2 + y 2 + 2x − 6 y = 0 

d )( x − 2)2 + ( y + 1)2 = 16, e)( x + 5)2 + y 2 = 9, f )x 2 + y 2 + 2x − 6 y −1 = 0 
 

12. Określ wzajemne położenie prostej x – y + 9 = 0 i okręgu x 2 + y 2 − 6x = 0 . 

13. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S = ( 6, -2 ) , do którego należy punkt 

A = ( 2, -4). 



 
 
 
 
 
 

1. Czym charakteryzuje 

2. Czym charakteryzuje 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 

FIZYKA 

A5 

się budowa cząsteczkowa ciał stałych? 

się budowa cząsteczkowa cieczy? 

3. Czym charakteryzuje się budowa cząsteczkowa gazów? 

4. Podaj cechy makroskopowe ciał stałych. 

5. Podaj cechy makroskopowe cieczy. 

6. Podaj cechy makroskopowe gazów. 

7. Definicja dyfuzji 

8. Definicja energii wewnętrznej 

9. Omów zjawisko objętościowej rozszerzalności cieplnej 

10. O czym informuje nas wielkość fizyczna zwana ciepłem właściwym? 

11. O czym informuje nas wielkość fizyczna zwana ciepłem parowania? 

12. O czym informuje nas wielkość fizyczna zwana ciepłem topnienia? 

13. Wymień przemiany fazowe i omów wybraną? 

14. Na czym polega topnienie? 

15. Na czym polega parowanie? 

16. Na czym polega skraplanie? 

17. Na czym polega wrzenie? 

18. Na czym polega krzepnięcie? 

19. Czym różnią się ciała bezpostaciowe od krystalicznych? 

20. Czym jest wartość opałowa? 

21. Czym jest wartość energetyczna żywności? 

22. Na czym polega anormalna rozszerzalność wody? 

23. Jakie niezwykłe właściwości fizyczne ma woda? 

24. Podaj prawo Hooke'a. 

25. Wymień wielkości fizyczne opisując ruch drgający. 

26. Omów krótko przemiany energii w ruchu drgającym sprężyny. 

27. Od czego zależy okres drgań wahadła sprężynowego? 

28. Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego? 

29. Na czym polega rezonans mechaniczny? 

30. Czym charakteryzują się drgania tłumione? 

31. Czym charakteryzują się drgania wymuszone? 

32. Gdzie możemy wykorzystać zjawisko rezonansu mechanicznego? 

33. Czym jest fala mechaniczna? 

34. Jakimi wielkościami fizycznymi opisujemy falę mechaniczną? 

35. Czym jest długość fali i jak oblicza się ją oblicza? 

36. Czym są ultradźwięki? 

37, Czym są infradźwięki? 

38. Jaki jest zakres fal dźwiękowych? 

39. Wymień fale elektromagnetyczne i omów krótko wybraną? 

40. Jakie są różnice między falami mechanicznymi i elektromagnetycznymi? 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z HISTORII 
A 5 

STYCZEŃ 2023 
 
 

 
1. Postanowienia kongresu wiedeńskiego. 

2. Podział Księstwa Warszawskiego. 

3. Powstania Polaków w XIX w. (nazwa, czas trwania, wynik). 

4. Pojęcie: Święte Przymierze, liberalizm, konserwatyzm, rewolucja 

przemysłowa, Wielka Emigracja, rusyfikacja, germanizacja, autonomia 

galicyjska. 

5. Wynalazki przełomu XVIII/XIX w. 

6. Przyczyny powstania listopadowego i styczniowego. 

7. Porównanie powstania listopadowego ze styczniowym (charakter walk, 

szanse na wygraną). 

8. Skutki powstania listopadowego i styczniowego. 

9. Przykłady polityki rusyfikacyjnej i germanizacyjnej wobec Polaków. 

10. Przykłady walki Polaków o utrzymanie kultury, języka, tożsamości 

narodowej w zaborze rosyjskim i pruskim. 

11. Przykłady potwierdzające, że Polacy w Galicji posiadali autonomię. 

 

 

 

 
 

 

 
Nauczyciel historii: 

Jarosław Dywizjusz 



Klasa A5 

Egzamin z chemii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
 
Zestaw 1 

1. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

2. Odmiany alotropowe węgla. 

 

Zestaw 2 

1. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

2. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

 

Zestaw 3 

1. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

2. Co to jest benzen. Właściwości benzenu. 

 

Zestaw 4 

1. Co to są alkeny ?Budowa alkenów. Przykłady alkenów. 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

 

Zestaw 5 

1. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

2. Co to są alkiny ?Budowa alkinów. Przykłady alkinów. 

 

Zestaw 6 

1. Co to są procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne? Podaj przykłady . 

2. Odmiany alotropowe węgla. 

 

Zestaw 7 

1. Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

2. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

 

Zestaw 8 

1. Czym różnią się układ zamknięty, otwarty i izolowany ? 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

 

Zestaw 9 

1. Rodzaje wzorów chemicznych i ich charakterystyka. 

2. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

 

Zestaw 10 

1. Co to jest benzen. Właściwości benzenu. 

2. Co to są alkeny ?Budowa alkenów. Przykłady alkenów. 

 

Zestaw 11 

1. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 



Zestaw 12 

1. Co to jest benzen. Właściwości benzenu. 

2. Co to są alkeny ?Budowa alkenów. Przykłady alkenów. 

 

Zestaw 13 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Wyjaśnij pojęcia : szereg homologiczny , homologi. 

 

Zestaw 14 

1. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

2. Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

 

Zestaw 15 

1. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

2. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

 

Zestaw 16 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 

 

Zestaw 17 

1. Na czym polega kraking? Właściwości benzyny. 

2. Co to są alkiny ?Budowa alkinów. Przykłady alkinów. 

 

Zestaw 18 

1. Co to są alkiny ?Budowa alkinów. Przykłady alkinów. 

2. Wyjaśnij pojęcia : szereg homologiczny , homologi. 

 

Zestaw 19 

1. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 

2. Co to są izomery. Rodzaje izomerów. 

 

Zestaw 20 

1. Czym jest gaz ziemny i ropa naftowa? Właściwości gazu ziemnego i ropy naftowej. 

2. Jakim reakcjom ulegają alkany ? 

 

Zestaw 21 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

 

Zestaw 22 

1. Na czym polega reakcja polimeryzacji. Czym są monomer i polimer? 

2. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

 

Zestaw 23 

1. Na czym polega kraking? Właściwości benzyny. 

2. Czym różnią się układ zamknięty, otwarty i izolowany ? 

 

Zestaw 24 

1. Wyjaśnij pojęcia : szereg homologiczny , homologi. 

2. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 



Zestaw 25 

1.Rodzaje wzorów chemicznych i ich charakterystyka. 

2..Co to są alkany ?Budowa alkanów. Przykłady alkanów. 

 

Zestaw 26 

1. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

2. Odmiany alotropowe węgla. 

 

Zestaw 27 

1. Czym jest gaz ziemny i ropa naftowa? Właściwości gazu ziemnego i ropy naftowej. 

2. Czym różnią się układ zamknięty, otwarty i izolowany ? 

 

Zestaw 28 

1. Odmiany alotropowe węgla. 

2. Co to są węglowodory? Podział węglowodorów. 

 

Zestaw 29 

1. Co to jest szybkość reakcji chemicznej i co na nią wpływa ? 

2. Na czym polega kraking? Właściwości benzyny. 

 

Zestaw 30 

1. Jakie pierwiastki wchodzą w skład związków organicznych. Podaj przykłady zw. organicznych. 

2. Co to są procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne. Podaj przykłady . 

 

Zestaw 31 

1.Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 

2.Destylacja ropy naftowej. 

 

Zestaw 32 

1.Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

2.Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 

 

Zestaw 33 

1.Budowa alkoholi. Podaj wzory : propan-1-ol, 2-metylopropan-2-ol, butan-2-ol 

2.Glicerol-budowa,właściwości , zastosowanie. 

 

Zestaw 34 

1.Alkohole polihydroksylowe -budowa i nazewnictwo. 

2.Destylacja ropy naftowej. 

 

Zestaw 35 

1. Glicerol-budowa,właściwości , zastosowanie. 

2. Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

 

Zestaw 36 

1.Fluorowcopochodne-budowa, nazewnictwo. 

2.Benzen-spalanie całkowite i niecałkowite. 

 

Zestaw 37 

1.Fluorowcopochodne- właściwości i zastosowanie. 

2.Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 



Zestaw 38 

1. Reakcja substytucji i addycji fluorowcopochodnych. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 39 

1.Budowa fluorowcopochodnych. Podaj wzory : dichlorometan, 1-bromopropan, 1-chloropropen 

2.Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 
 

Zestaw 40 

1.Źródła energii wyczerpalne i niewyczerpalne. 

2.Benzen-spalanie całkowite i niecałkowite. 

 

Zestaw 41 

1. Efekt cieplarniany-przyczyny, skutki , charakterystyka. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 42 

1.Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

2.Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 

 

Zestaw 43 

1.Oblicz zawartość procentową węgla w metanie-głównym składniku gazu ziemnego. 

2.Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 

 

Zestaw 44 

1. Destylacja ropy naftowej. 

2. Glicerol-budowa,właściwości , zastosowanie. 

 

Zestaw 45 

1.Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 

2.Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

 

Zestaw 46 

1. Benzen-budowa i właściwości. 

2. Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

 

Zestaw 47 

1. Benzen-spalanie całkowite i niecałkowite. 

2. Budowa alkoholi monohydroksylowych i ich podział. 

 

Zestaw 48 

1. Destylacja ropy naftowej. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 49 

1. Etanol-budowa, właściwości i wpływ na organizmy żywe. 

2. Jak powstają kwaśne deszcze? Przyczyny, skutki, charakterystyka. 

 

Zestaw 50 

1. Destylacja ropy naftowej. 

2. Zapisz wzory : metylobenzen, 1,2 -dimetylobenzen, paraksylen 



Klasa A5 

Egzamin z biologii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
Zestaw 1 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2.Wady wzroku, choroby oczu , higiena wzroku. 

 
 

Zestaw 2 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2. Budowa i funkcje układu moczowego . 

 
 

Zestaw 3 

1. Receptory i kryteria ich podziału. 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 4 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2.Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 

 
 

Zestaw 5 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2.Wady wzroku, choroby oczu , higiena wzroku. 

 
 

Zestaw 6 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Receptory i kryteria ich podziału. 

 
 

Zestaw 7 

1. Budowa neuronu. Rola komórek glejowych. 

2. Wady wzroku, choroby oczu , higiena wzroku. 

 
 

Zestaw 8 

1. Budowa i działanie synapsy . 

2. Receptory i kryteria ich podziału. 

 
 

Zestaw 9 

1. Wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka. Mechanizm uzależnienia. 

2. Budowa i  funkcja nerek . 



Zestaw 10 

1. Choroby układu moczowego 

2. Budowa i funkcje mózgu . 

 
 

Zestaw 11 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2.Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 

 
 

Zestaw 12 

1. Budowa i działanie synapsy . 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 13 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2.Budowa neuronu. Rola komórek glejowych. 

 
 

Zestaw 14 

1. Budowa i funkcje mózgu . 

2. Droga dźwięku w uchu . 

 
 

Zestaw 15 

1. Choroby układu moczowego 

2. .Przedstaw mechanizm widzenia. 

 
 

Zestaw 16 

1. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego . 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 17 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

 

 

Zestaw 18 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2.Droga dźwięku w uchu . 

 
 

Zestaw 19 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2.Wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka. Mechanizm uzależnienia. 



Zestaw 20 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Choroby układu moczowego 

 
 

Zestaw 21 

1. Budowa neuronu. Rola komórek glejowych. 

2. Droga dźwięku w uchu . 

 
 

Zestaw 22 

1..Budowa i działanie synapsy . 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

 
 

Zestaw 23 

1. Budowa i  funkcja nerek . 

2. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego . 

 
 

Zestaw 24 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha. 

 
 

Zestaw 25 

1. Choroby układu moczowego 

2. Wpływ substancji psychoaktywnych na ciało człowieka. Mechanizm uzależnienia. 

 
 

Zestaw 26 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Higiena wzroku . 

 
 

Zestaw 27 

1. Budowa i funkcje mózgu . 

2. Negatywny wpływ hałasu na zdrowie. 

 
 

Zestaw 28 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2. Higiena wzroku . 

 
 

Zestaw 29 

1. Budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego. 

2.Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 



Zestaw 30 

1. Budowa i funkcje układu moczowego . 

2. Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego . 

 
 

Zestaw 31 

1. Budowa i funkcje mózgu . 

2. Higiena wzroku . 

 
 

Zestaw 32 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha. 

 
 

Zestaw 33 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Budowa oka . Aparat ochronny i ruchowy oka. Elementy budowy gałki ocznej, 

 
 

Zestaw 34 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

 
 

Zestaw 35 

1. Choroby układu moczowego 

2. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

 
 

Zestaw 36 

1. Budowa narządu węchu i smaku. 

2. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

 

Zestaw 37 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Choroby układu moczowego 

 

Zestaw 38 

1. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

2. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

 

Zestaw 39 

1. Budowa narządu węchu i smaku. 

2. Choroby układu moczowego 

 

Zestaw 40 

1. Receptory i ich podział. 

2. Budowa mózgowia i jego funkcje. 



Zestaw 41 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Wady wzroku, choroby oczu. 

 

Zestaw 42 

1.Choroby układu moczowego 

2..Budowa neuronu. Podział neuronów. 

 

Zestaw 43 

1. Budowa narządu węchu i smaku. 

2. Przedstaw mechanizm widzenia. 

 

Zestaw 44 

1. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

2. Wady wzroku, choroby oczu. 

 

Zestaw 45 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Wady wzroku, choroby oczu. 

 

Zestaw 46 

1. Wady wzroku, choroby oczu. 

2. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

 

Zestaw 47 

1. Budowa mózgowia i jego funkcje. 

2.Receptory i ich podział. 

 

Zestaw 48 

1. Przedstaw mechanizm widzenia. 

2. Budowa narządu węchu i smaku. 

 

Zestaw 49 

1. Budowa neuronu. Podział neuronów. 

2. Budowa ucha, funkcje poszczególnych elementów budowy ucha 

 

Zestaw 50 

1. Łuk odruchowy. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. 

2. Receptory i ich podział



KLASA A5 GEOGRAFIA 

1. Co miało największy wpływ na ukształtowanie powierzchni Polski? 

2. Jakie są najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Polski? 

3. Gdzie znajduje się najniżej i najwyżej położony punkt Polski? Jaka jest ich wysokość? 

4. Ile  i jakie pasy rzeźby terenu występują na terenie Polski? 

5. Czym charakteryzuje się pas pojezierzy, pas nizin, pas wyżyn? 

6. Co to są surowce mineralne? 

7. Jakie surowce w Polsce uznaje się za najważniejsze? 

8. Jakie grupy surowców mineralnych wyodrębnia się ze względu na ich wykorzystywanie? 

9. Gdzie w Polsce występują złoża węgla kamiennego, a gdzie węgla brunatnego? 

10. Jakie zastosowanie mają ropa i gaz ziemny? 

11. W jaki sposób można wykorzystać surowce skalne? 

12. W której strefie klimatycznej znajduje się Polska i jaki typ klimatu występuje na jej obszarze? 

13. Jakie są najważniejsze cechy klimatu w naszym kraju? 

14. Jakie grupy czynników mają wpływ na kształtowanie się klimatu w naszym kraju? 

15. Co to jest okres wegetacyjny i ile trwa ten okres w różnych częściach Polski? 

16. W której części Polski znajduje się najwięcej jezior? Wymień 3 największe jeziora w Polsce. 

17. Jakie są najważniejsze typt genetyczne jezior w Polsce? 

18. Podaj przykłady jezior: morenowych, rynnowych, cyrkowych w Polsce. 

19. Czym są i jakie funkcje pełnią sztuczne zbiorniki wodne? 

20. Co to znaczy, że Bałtyk jest morzem śródlądowym? 

21. Z czego wynika niewielkie zasolenie wód Bałtyku? 

22. Jakie są najważniejsze przyczyny silnego zanieczyszczenia wód Bałtyku? 

23. Jakie wybrzeża dominują nad Bałtykiem? 

 

 

 

 

 

 

 



 
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? 


