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PRACA KONTROLNA  

BIOLOGIA 

A5 

 

1.Choroby układu moczowego. Przyczyny, objawy, profilaktyka. 

2.Budowa i działanie narządu wzroku. Choroby oczu i zaburzenia widzenia. 

3.Higiena i choroby układu nerwowego. 

 

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 

A5 

 

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

2.Czym jest ropa naftowa? Destylacja ropy naftowej. 

3.Budowa, właściwości i zastosowania alkanów. 

 

 

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 

A5 

  

 1. Temat pracy 

Do wyboru jeden z 3 tematów: 

1. Budowa geologiczna Polski. 

2. Ukształtowanie powierzchni Polski. 

3. Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego. 

 

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  

 A5 

 

 

1. "Wesele. "Stanisława Wyspiańskiego czyli zwierciadło, w którym odbija się Polska. 

Wykaż. jaką ocenę wystawił twórca naszemu narodowi. 

2. Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na 

wybranych przykładach. 

3. Wizerunek wsi i jej mieszkańców w polskiej literaturze młodopolskiej. 

 

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

Praca nie może być krótsza niż 250 słów. 

Do opracowania wybieramy tylko jeden temat spośród 3 zaproponowanych. 


