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PRACA KONTROLNA  

BIOLOGIA 

A7 

 

1.Choroby i zaburzenia genetyczne człowieka. 

2.Biosynteza białek. Transkrypcja i translacja. Regulacja ekspresji genów. 

3.Zmienność organizmu. Mutacje .Czynniki mutagenne. 

 

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 

A7 

 

1.Środki czystości i kosmetyki. Rodzaje, zastosowania charakterystyka. 

2.Budowa i właściwości aminokwasów. 

3.Konserwacja żywności. 

 

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 

A7 

  

 1. Temat pracy 

Do wyboru jeden z 3 tematów: 

1. Przemiany przemysłu w Polsce. 

2. Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce. 

3. Walory turystyczne Polski. 

 

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 

A7 

 

1. Omów wpływ wojny na psychikę ludzką i moralność, wykorzystując przykłady z 

twórczości Tadeusza Borowskiego oraz Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. 

2. Walka o zachowanie ludzkiej godności w świetle reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed 

Panem Bogiem. 

3. "Człowiek wobec zła. "Ukaż postawy ludzkie wykorzystując poglądy egzystencjalne 

Alberta Camusa w powieści "Dżuma. " 

 

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

Praca nie może być krótsza niż 250 słów. 

Do opracowania wybieramy tylko jeden temat spośród 3 zaproponowanych. 

 










