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Klasa A3 MATEMATYKA 

Powtórzenie wiadomości na egzamin po semestrze III 
 

1. Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli y = −2(x − 3)2 + 6 

2. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli y = 2x 2 + 7x − 4 

3. Podaj równanie osi symetrii paraboli o równaniu y = 2x 2 + 3x − 4 . 

4. Oblicz sumę miejsc zerowych funkcji f (x) = 3(x + 4)(x − 6) 

5. Wyznacz zbiór wartości funkcji y = 2(x − 4)2  
− 8 

6. Rozwiąż równanie: a) 
7. Rozwiąż nierówności: 

x2 − 7x + 12 = 0 b) 𝑥2 + 6𝑥 + 9 = 0 

a)  𝑥2 − 8𝑥 + 15 > 0 b) −3𝑥2 + 2𝑥 + 1 ≥ 0 

8. Sprawdź czy liczba (-2 ) jest pierwiastkiem wielomianu W (x) = x 4 + 2x3 − 3x 2 − 5x + 2 

9. Wykonaj działania : 
 

a)   3(2𝑥2 − 3𝑥) + 5(−2𝑥2 + 2𝑥) 

b)   2𝑥3(3𝑥 − 4) − 3(𝑥4 + 2𝑥3) 

c)(3𝑥 − 2)(𝑥2 + 5𝑥 + 4) 

 
10. Rozwiąż równania: a) 𝑥3 + 3𝑥2 + 2𝑥 = 0 b) 𝑥3 − 4𝑥2 − 9𝑥 + 36 = 0 

 

3x − 1 
11. Wyznacz dziedzinę wyrażenia: a) 

2x + 5 

x − 5 
 

 

x + 2)(x − 3) 
c) 

3𝑥−1 

𝑥2−4 

 

12. Oblicz wartość wyrażenia dla 𝑥 = −3   : 
𝑥3−2𝑥+1 

 
 

𝑥+5 



ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY 

FIZYKA 

A3 
 

1. Omów budowę atomu 

2. Omów elektryzowanie przez tarcie 

3. Omów elektryzowanie przez dotyk 

4. Omów elektryzowanie przez indukcję 

5. Co to jest ładunek elementarny? 

6. Podaj zasadę zachowania ładunku 

7. Podaj prawo Coulomba 

8. Od czego zależy siła wzajemnego odziaływania ciał naelektryzowanych? 

9. Dlaczego ciała się elektryzują? 

10. Zdefiniuj pole elektryczne? 

11. Jakie właściwości ma pole centralne? 

12. Jakie właściwości ma pole elektryczne? 

13. Jak graficznie przedstawiamy pole elektryczne? 

14. Czym jest klatka Faradaya? 

15. Jak powstaje burza? 

16. Jak należy się zachowywać w czasie burzy? 

17. Jak działa piorunochron? 

18. Co to jest kondensator? 

19. Gdzie wykorzystuje się kondensatory? 

20. Jak działa kondensator? 

21. Z czego składa się prosty obwód? 

22. Co to jest napięcie prądu? Jak się je oblicza? 

23. Co to jest natężenie prądu? Jak się je oblicza? 

24. Czym jest pojemność baterii? 

25. Podaj prawo Ohma 

26. Podaj prawo Kirchhoffa 

27. Od czego zależy opór? 

28. Czym mierzymy napięcie i natężenie? W jaki sposób włączamy mierniki do obwodu? 

29. Czym charakteryzuje się szeregowe łączenie odbiorników? 

30. Czym charakteryzuje się równoległe łączenie odbiorników? 

31. Proste zadania obliczeniowe na napięcie, natężenie, opór. 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z HISTORII 
A 3 

STYCZEŃ 2023 
 
 

 
1. Przyczyny, przebieg i skutki wypraw geograficznych w czasach 

nowożytnych. 

2. Pojęcia: konkwistador, odrodzenie, humanizm, dualizm w gospodarce 

Europy, nepotyzm, symonia, reformacja, demokracja szlachecka., sejm walny, 

nihil novi 

3. Charakterystyczne cechy dla średniowiecza i renesansu. 

4. Postacie: Leonardo da Vinci, Santi, Michał Anioł, Luter, Kalwin. 

5. Najważniejsze cechy Kościoła ewangelickiego. 

6. Postanowienia pokoju w Augsburgu z 1555 r. 

7. Wyjaśnienie zdań: „Nie jestem królem waszych sumień”, „Polska – państwo 

bez stosów”. 

8. Unia personalna i realna pomiędzy Polską a Litwą. 

9. Władcy elekcyjni w Rzeczypospolitej. 

10. Wyznania i narody w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

11. Cechy monarchii absolutnej Ludwika XIV we Francji. 

12. Przyczyny wojen Polski w XVII w. 

13. Przykładowe bitwy Polski w XVII w. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nauczyciel historii: 

Jarosław Dywizjusz 



Klasa A3 

Egzamin z chemii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 

Zestaw 1 
1. Czym jest stopień utleniania pierwiastka chemicznego ? 

2. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin. 

 
 

Zestaw 2 

1. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin. 

2.Jak jest zbudowane półogniwo ? 

 

Zestaw 3 

1.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 

2.Do czego służy klucz elektrolityczny ? 

 
 

Zestaw 4 
1. Jak można podzielić ogniwa galwaniczne. Podaj przykłady. 

2. Czym jest stopień utleniania pierwiastka chemicznego ? 

 
 

Zestaw 5 
1. Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji. 

2. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin . 

 
 

Zestaw 6 
1. Czym jest utlenianie i redukcja? 

2. Jak można podzielić ogniwa galwaniczne. Podaj przykłady. 

 
 

Zestaw 7 
1. Jak jest zbudowane półogniwo ? 

2. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

 
 

Zestaw 8 
1. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin. 

2. Czym jest stopień utleniania pierwiastka chemicznego ? 



Zestaw 9 

1.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 

2.Czym jest ogniwo galwaniczne ? 

 
 

Zestaw 10 

1. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin . 

2.Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji. 

 
 

Zestaw 11 
1. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

2. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 

 
 

Zestaw 12 
1. Czym jest stopień utleniania pierwiastka chemicznego ? 

2. Jak jest zbudowane półogniwo ? 

 
 

Zestaw 13 
1. Czym jest utlenianie i redukcja? 

2. Do czego służy klucz elektrolityczny ? 

 
 

Zestaw 14 

1.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 

2.Czym jest ogniwo galwaniczne ? 

 
 

Zestaw 15 
1. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 

2. Jak można podzielić ogniwa galwaniczne. Podaj przykłady. 

 
 

Zestaw 16 
1. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

2. Czym jest stopień utleniania pierwiastka chemicznego ? 

 
 

Zestaw 17 

1.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 

2.Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 



Zestaw 18 
1. Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji ? 

2. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 

 
 

Zestaw 19 
1. Wyjaśnij pojęcia : reakcje utleniania-redukcji. Reduktor, utleniacz. 

2. Jak jest zbudowane półogniwo ? 

 
 

Zestaw 20 

1.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 

2.Czym jest stopień utleniania pierwiastka chemicznego ? 

 
 

Zestaw 21 
1. Wyjaśnij pojęcia : katoda, anoda. Jakie reakcje zachodzą na tych elektrodach ? 

2. Czym jest ogniwo galwaniczne ? 

 
 

Zestaw 22 

1..Czym jest szereg aktywności metali ? 

2.Wyjaśnij pojęcia : katoda, anoda. Jakie reakcje zachodzą na tych elektrodach ? 

 

Zestaw 23 

1.Czym jest rozpuszczalność substancji? 

2.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 

 
 

Zestaw 24 
1. Wyjaśnij pojęcia : reakcje utleniania-redukcji. Reduktor, utleniacz. 

2. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 

 
 

Zestaw 25 
1. Czym jest ogniwo galwaniczne ? 

2. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin. 

 
 

Zestaw 26 

1.Czym jest utlenianie i redukcja? 

2.W jaki sposób można porównać aktywność chemiczną metali? 



Zestaw 27 
1. Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji ? 

2. Wyjaśnij pojęcia : katoda, anoda. Jakie reakcje zachodzą na tych elektrodach ? 

 
 

Zestaw 28 
1. Czym jest rozpuszczalność substancji? 

2. Jak jest zbudowane półogniwo ? 

 
 

Zestaw 29 
1. Wyjaśnij pojęcie : szereg elektrochemiczny. 

2. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 

 
 

Zestaw 30 
1. Czym jest rozpuszczalność substancji? 

2. Jak można podzielić ogniwa galwaniczne. Podaj przykłady. 

 
 

Zestaw 31 

1. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin 

2.Czym jest ogniwo galwaniczne ? 

 
 

Zestaw 32 
1. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

2. Jak jest zbudowane półogniwo ? 

 
 

Zestaw 33 
1. Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji ? 

2. Do czego służy klucz elektrolityczny ? 

 

Zestaw 34 
1. Czym jest szereg aktywności metali ? 

2. Wyjaśnij pojęcia : katoda, anoda. Jakie reakcje zachodzą na tych elektrodach ? 



Zestaw 35 

1. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin. 

2.Wyjaśnij pojęcia : reakcje utleniania-redukcji. Reduktor, utleniacz. 

 
 

Zestaw 36 
1. Czym jest utlenianie i redukcja? 

2. Czym jest rozpuszczalność substancji? 

 

Zestaw 37 
1. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

2. Czym jest szereg aktywności metali ? 

 
 

Zestaw 38 
1. Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji ? 

2. Czym jest mieszanina jednorodna i niejednorodna. Podaj metody rozdzielania mieszanin. 

 
 

Zestaw 39 
1. Wyjaśnij pojęcie : szereg elektrochemiczny. 

2. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 

 
 

Zestaw 40 
1. Wyjaśnij pojęcia : reakcje utleniania-redukcji. Reduktor, utleniacz. 

2. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

 
 

Zestaw 41 
1. Wyjaśnij pojęcia : katoda, anoda. Jakie reakcje zachodzą na tych elektrodach ? 

2. Do czego służy klucz elektrolityczny ? 

 
 

Zestaw 42 
1. Czym jest szereg aktywności metali ? 

2. Jak można podzielić ogniwa galwaniczne. Podaj przykłady. 

 
 

Zestaw 43 
1. Czym jest utlenianie i redukcja? 

2. Czym jest siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego ? 



Zestaw 44 
1. Czym jest ogniwo galwaniczne ? 

2. Wyjaśnij pojęcie : szereg elektrochemiczny. 

 

 
 

Zestaw 45 
1. Wyjaśnij pojęcia : reakcje utleniania-redukcji. Reduktor, utleniacz. 

2. Czym jest szereg aktywności metali ? 

 
 

Zestaw 46 
1. Czym jest korozja? Metody ochrony metali przed korozją . 

2. Na czym polega bilansowanie reakcji utleniania-redukcji ? 

 
 

Zestaw 47 
1. Do czego służy klucz elektrolityczny ? 

2. Czym jest szereg aktywności metali ? 

 
 

Zestaw 48 
1. Czym jest utlenianie i redukcja? 

2. Wyjaśnij pojęcie : szereg elektrochemiczny. 

 
 

Zestaw 49 
1. Czym jest utlenianie i redukcja? 

2. Wyjaśnij pojęcia : katoda, anoda. Jakie reakcje zachodzą na tych elektrodach ? 

 
 

Zestaw 50 

1..Czym jest szereg aktywności metali ? 

2.Wyjaśnij pojęcia : reakcje utleniania-redukcji. Reduktor, utleniacz. 



Klasa A3 

Egzamin z biologii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

Zestaw 1 

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka ( komórka, tkanka, narząd, układ narządów, 

organizm). 

2. Budowa tkanki mięśniowej , rodzaje i występowanie tkanki mięśniowej . 

 
 

Zestaw 2 

1. Budowa tkanki nabłonkowej rodzaje tkanki nabłonkowej i jej funkcje. 

2. Budowa tkanki nerwowej ( budowa komórki nerwowej, dendryty, akson) 

 
 

Zestaw 3 

1. Budowa i rodzaje tkanki łącznej. 

2. Budowa skóry(naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna) 

 
 

Zestaw 4 

1. Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

2. Budowa i funkcje szkieletu. (szkielet osiowy, szkielet kończyn i ich obręczy,) 

 
 

Zestaw 5 

1.Kształt i rodzaje kości. 

2.Budowa mięśni szkieletowych 

 

 

Zestaw 6 

1. Budowa fizyczna i chemiczna kości. 

2. Praca mięśni szkieletowych. Mięśnie antagonistyczne. 

 

 

Zestaw 7 

1.Higiena i choroby układu ruchu ( wady postawy, płaskostopie ) 

2.Praca mięśni szkieletowych. Mięśnie antagonistyczne. 

 

 

Zestaw 8 

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka ( komórka, tkanka, narząd, układ narządów, 

organizm). 

2. Budowa tkanki nerwowej ( budowa komórki nerwowej, dendryty, akson)



 

 

Zestaw 9 

1. Budowa i rodzaje tkanki łącznej. 

2. Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

 

 

Zestaw 10 

1. Choroby i higiena skóry. 

2. Budowa fizyczna i chemiczna kości. 

 

 

Zestaw 11 

1. Rodzaje połączeń kości. 

2. Higiena i choroby układu ruchu ( wady postawy, płaskostopie ) 

 

 

Zestaw 12 

1. Budowa tkanki nabłonkowej rodzaje tkanki nabłonkowej i jej funkcje. 

2. Budowa tkanki mięśniowej , rodzaje i występowanie tkanki mięśniowej . 

 

 

Zestaw 13 

1. Budowa tkanki nerwowej ( budowa komórki nerwowej, dendryty, akson) 

2. Budowa i rodzaje tkanki łącznej. 

 

 
Zestaw 14 

1.Budowa i funkcje krwi. 

2Budowa skóry(naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna) 

 

 
Zestaw 15 

1. Choroby i higiena skóry. 

2. Budowa i funkcje szkieletu. (szkielet osiowy, szkielet kończyn i ich obręczy,) 



Zestaw 16 

1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka ( komórka, tkanka, narząd, układ narządów, 

organizm). 

2. Budowa i rodzaje tkanki łącznej. 

 

 

Zestaw 17 

1. Budowa i funkcje krwi. 

2.Budowa i funkcje szkieletu. (szkielet osiowy, szkielet kończyn i ich obręczy,) 

 

 

Zestaw 18 

1. Budowa tkanki mięśniowej , rodzaje i występowanie tkanki mięśniowej . 

2. Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

 

 

Zestaw 19 

1.Budowa tkanki nerwowej ( budowa komórki nerwowej, dendryty, akson) 

2.Choroby i higiena skóry 

 

 

Zestaw 20 

1. Budowa i rodzaje tkanki łącznej. 

2. Budowa i funkcje szkieletu. (szkielet osiowy, szkielet kończyn i ich obręczy,) 

 

 

Zestaw 21 

1. Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

2. Rodzaje połączeń kości. 

 

 

Zestaw 22 

1. Choroby i higiena skóry. 

2.Hierarchiczna budowa organizmu człowieka ( komórka, tkanka, narząd, układ narządów, 

organizm) 

 

 

Zestaw 23 

1. Budowa tkanki nabłonkowej rodzaje tkanki nabłonkowej i jej funkcje. 

2. Praca mięśni szkieletowych. Mięśnie antagonistyczne. 



Zestaw 24 

1. Budowa tkanki mięśniowej , rodzaje i występowanie tkanki mięśniowej . 

2. Budowa mięśni szkieletowych. 

 

 

Zestaw 25 

1. Higiena i choroby układu ruchu ( wady postawy, płaskostopie ) 

2. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka ( komórka, tkanka, narząd, układ narządów, 

organizm). 

 

 

Zestaw 26 

1. Budowa tkanki nerwowej ( budowa komórki nerwowej, dendryty, akson) 

2. Rodzaje połączeń kości. 

 

 

Zestaw 27 

1.Budowa i rodzaje tkanki łącznej. 

2.Budowa fizyczna i chemiczna kości. 

 

 

Zestaw 28 

1. Budowa i funkcje krwi. 

2. Kształt i rodzaje kości 

 

 

 

Zestaw 29 

1. Budowa skóry(naskórek, skóra właściwa, tkanka podskórna) 

2. Budowa i funkcje szkieletu. (szkielet osiowy, szkielet kończyn i ich obręczy,) 

 

 
Zestaw 30 

1.Budowa i funkcje kręgosłupa i klatki piersiowej 

2.Budowa układu pokarmowego. 

 

 

Zestaw 31 

1. Budowa i funkcje czaszki. 

2. Na czym polega trawienie pokarmu ? Trawienie białek, cukrów i tłuszczów. 



Zestaw 32 

1.Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

2.Budowa i funkcje jelita cienkiego . 

 
 

Zestaw 33 

1.Budowa skóry i tkanki podskórnej. 

2.Budowa i funkcje żołądka. 

 
 

Zestaw 34 

1.Omów witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Funkcje witamin. 

2.Gruczoły układu pokarmowego i ich funkcje. 

 
 

Zestaw 35 

1.Zasady racjonalnego odżywiania się. 

2..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

 

 

Zestaw 36 

1..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

2.Zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia. 

 

 

Zestaw 37 

1.Choroby układu pokarmowego. 

2..Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

 
 

Zestaw 38 

1..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

2.Choroby pasożytnicze układu pokarmowego. 

 
 

Zestaw 39 

1..Zasady racjonalnego odżywiania się. 

2..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

 

 

Zestaw 40 

1..Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

2..Zasady racjonalnego odżywiania się. 

 

 

Zestaw 41 

1..Zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia. 

2..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 



Zestaw 42 

1..Budowa i funkcje czaszki. 

2..Zasady racjonalnego odżywiania się. 

 
 

Zestaw 43 

1..Budowa i funkcje kręgosłupa i klatki piersiowej 

2.Choroby pasożytnicze układu pokarmowego. 

 

 

Zestaw 44 

1..Zaburzenia odżywiania. Anoreksja i bulimia. 

2..Budowa i funkcje czaszki. 

 

 

Zestaw 45 

1.Choroby pasożytnicze układu pokarmowego. 

2..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

 
 

Zestaw 46 

1..Budowa i funkcje kręgosłupa i klatki piersiowej 

2..Zasady racjonalnego odżywiania się. 

 

 

Zestaw 47 

1.. Choroby i higiena skóry. 

2.Choroby układu pokarmowego. 

 

 

Zestaw 48 

1..Budowa i funkcje żołądka. 

2..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

 
 

Zestaw 49 

1.Choroby układu pokarmowego. 

2.Choroby i higiena skóry. 

 
 

Zestaw 50 

1..Budowa i funkcje kręgosłupa . Krzywizny kręgosłupa. 

2..Funkcje skóry. Wytwory naskórka. 

 

 

 

 

 

 



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  A3 GEOGRAFIA 

1. Czym jest państwo i z jakich elementów zasadniczych się składa? 

2. Czym są terytoria zależne? 

3. Jakie trzy państwa na świecie są uznawane za najmniejsze, a jakie za największe pod 

względem wielkości terytorium? 

4. Dlaczego trudno jest ustalić ostateczną liczbę państw świata? 

5. Co to jest kolonializm? 

6. Jakie są najważniejsze skutki kolonializmu? 

7. Na czym polega dekolonizacja? 

8. Na czym polegają procesy integracyjne? 

9. Jakie najważniejsze przemiany polityczne dokonały się w Europie po 1989r. ? 

10. Jakie są płaszczyzny integracji? 

11. Jakie są główne przyczyny integracji europejskiej? 

12. Jakie są przyczyny konfliktów zbrojnych? 

13. Czym jest terroryzm? 

14. Co to jest PKB? 

15. W jakich regionach występują najwyższe i najniższe wartości PKB? 

16. Jakie cechy maja kraje o wysokim i niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego? 

17. Co to jest przyrost naturalny i jakie wartości może przyjmować? 

18. W jakich regionach notuje się najwyższe, a w jakich najniższe wartości współczynnika 

przyrostu naturalnego? 

19. Jakie są najważniejsze przyczyny niskiego współczynnika przyrostu naturalnego w krajach 

wysoko rozwiniętych gospodarczo? 

20. Jakie są najważniejsze przyczyny wysokie współczynnika przyrostu naturalnego w krajach 

słabo rozwiniętych gospodarczo? 

21. Jakie dwie grupy czynników decydują o rozmieszczeniu ludności świata? 

22. Jakie czynniki przyrodnicze/pozaprzyrodnicze wpływają na rozmieszczenie ludności świata? 

23. Co to są bariery osadnicze i jakie są najważniejsze bariery osadnicze? 



24. Co to jest wskaźnik gęstości zaludnienia? 

25. W jakich rejonach występują obszary o największej koncentracji ludności, a w jakich o 

najmniejszej? 

 
























