
Klasa A7 

Powtórzenie wiadomości na egzamin po semestrze VII 
 

 

1. Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

A – suma wyrzuconych oczek jest równa 6 lub 8 

B– iloczyn wyrzuconych oczek jest mniejszy od 10 

2. Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

A – reszka wypadła co najwyżej jeden raz, B- orzeł wypadł dokładnie dwa razy 

3. W kopercie znajduje się 15 losów pewnej loterii w tym 3 losy są wygrywające. 

Wyciągamy 2 losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyciągnięte losy są 

wygrywające? 

4. Z urny zawierającej 4 białe i 5 czerwonych losujemy kolejno bez zwracania dwie 

kule. 

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej i czerwonej. 

5. Rzucamy jeden raz kostką. Z jakim prawdopodobieństwem otrzymamy co najmniej 2 

oczka? 

6. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu równa jest 84cm. Oblicz długość 

przekątnej tego sześcianu 

7. Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu , którego objętość wynosi 64cm3 

8. Oblicz V i Pc sześcianu wiedząc, że jego przekątna ma długość 3 cm. 

9. Wyznacz pole powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, 

jeżeli wysokość graniastosłupa H= 4cm zaś przekątna ściany bocznej jest nachylona 

do krawędzi podstawy pod kątem 300 

10. Oblicz V graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy a = 3 cm i 

przekątnej ściany bocznej równej 7 cm. 

 
11. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym pole podstawy jest równe 36𝑐𝑚2 zaś 

krawędź boczna ma długość 8cm. Oblicz wysokość i objętość ostrosłupa. 

12. Wyznacz pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jeżeli 

wysokość ostrosłupa h = 10 cm zaś krawędź podstawy a = 12 cm. 



ZAGADNIENIA NA EGZAMIN 

FIZYKA 

A7 

1. Czym charakteryzuje się widmo ciągłe? 

2. Czym charakteryzuje się widmo liniowe? 

3. Czym charakteryzuje się widmo absorpcyjne? 

4. Wyjaśnij pojęcie izotopu 

5. Wyjaśnij pojęcie pierwiastka 

6. Wyjaśnij pojęcie liczby masowej 

7. Wyjaśnij pojęcie liczby atomowej 

8. Wyjaśnij pojęcie energii spoczynkowej 

9. Omów budowę atomu 

10. Podaj cechy sił jądrowych 

11. Wyjaśnij na czym polega promieniotwórczość naturalna 

12. Omów doświadczenie Rutherforda 

13. Wymień 3 metody wykrywania promieniowania jądrowego 

14. Omów wybraną metodę wykrywania promieniowania jądrowego 

15. Omów promieniowanie a (alfa) 

16. Omów promieniowanie B (beta) 

17. Omów promieniowanie y (gamma) 

18. Omów wpływ promieniowania jonizującego na organizmy 

19. W jaki sposób można w wykorzystywać promieniowanie jonizujące w nauce i życiu 

codziennym? 

20. Czym jest czas połowicznego rozpadu? 

21. Jakie znasz rodzaje reakcji jądrowych? 

22. Czym charakteryzuje się reakcja rozpadu jądra? 

23. Czym charakteryzuje się reakcja syntezy? 

24. Omów budowę reaktora jądrowego 

25. Podaj 4 argumenty za energetyką jądrową 

26. Podaj 4 argumenty przeciw energetyce jądrowej 

27. Omów warunki panujące na Słońcu 

28. Omów cykl życia gwiazdy na przykładzie Słońca 

29. Opisz różnice w cyklu życia gwiazd najlżejszych, o masie zbliżonej do Słońca i najcięższych 

30. Opisz Wielki Wybuch 



ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z HISTORII 

A 7 

STYCZEŃ 2023 
 
 

 
1. Daty: 01.09.1939 r., 17.09.1939 r., 22.06.1941 r., 1 VIII 1944 r. 

2. Pojęcia: Akcja A-B, Holocaust, obóz koncentracyjny, obóz zagłady, PPP, 

AK, rzeź Woli, indoktrynacja, deportacja, plan Burza, godzina W, łagry, GG, 

getto, Szare Szeregi, dywersja, kolaboracja, sabotaż 

3. Państwa zajęte przez III Rzeszę i ZSRS w czasie II wojny światowej. 

4. Różnice między obozami pracy, koncentracyjnymi a zagłady (z przykładami). 

5. Postacie: Sikorski, Raczkiewicz, Rowecki, Anders, Okulicki, Mikołajczyk 

6. Działania stosowane przez Niemców wobec Polaków w czasie II wojny 

światowej. 

7. Działania stosowane przez Rosjan wobec Polaków w czasie II wojny 

światowej. 

8. Przyczyny i przebieg powstania warszawskiego. 

9. Zbrodnia katyńska. 

10. Postać Witolda Pileckiego (biografia) 

11. Ocena powstania warszawskiego. 

 

 

 

 
 

 
Nauczyciel historii: 

Jarosław Dywizjusz 



zagadnienia na egzamin j.angielski 
semestr A7 

1. Człowiek: dane personalne 

wygląd zewnętrzny 

cechy charakteru 

uczucia i emocje 

zainteresowania 

2. Dom: miejsce zamieszkania 

opis domu 

pomieszczeń domu i ich wyposażenia 

wynajmowanie 

kupno i sprzedaż mieszkania 

 
3. Szkoła: przedmioty nauczania 

oceny i wymagania 

życie szkoły 

 
4. Praca: zawody i związane z nimi czynności 

warunki pracy i zatrudnienia 

praca dorywcza 

 
5. Życie rodzinne i towarzyskie okresy życia 

członkowie rodziny 

koledzy, przyjaciele czynności 

życia codziennego 

formy spędzania czasu wolnego święta 

i uroczystości 

styl życia 

 
konflikty i problemy 

 
6. Żywienie artykuły spożywcze 



posiłki i ich przygotowanie 

lokale gastronomiczne 

diety 

7. Zakupy i usługi: rodzaje sklepów 

towary 

sprzedawanie i kupowanie 

reklama 

korzystanie z usług 

gramatyka: 

1. Czasy gramatyczne Present Simple 

Present Continuous 

Present Perfect 

Past Simple 

Past Continuous 

Past Perfect 

Future Simple 

2. Czasowniki modalne : will, would, can, could, shall, should, may, might, must 

need, need to 

used to 

 
3. Konstrukcje czasownikowe going to 

be able to 

would like to 

 
4. Czasowniki regularne i nieregularne 

5 I i II tryb warunkowy 



Klasa A7 

Egzamin z chemii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
Zestaw 1 

1.Mechanizm mycia i prania. 

2.Polisacharydy-budowa i właściwości. 

 

Zestaw 2 

1.Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych. 

2.Polisacharydy-budowa i właściwości. 

 

Zestaw 3 

1.Wpływ detergentów na środowisko przyrodnicze. 

2.Monosacharydy-budowa i właściwości. 

 

Zestaw 4 

1.Przedstaw budowę i podział amin. 

2.Mechanizm mycia i prania. 

 

Zestaw 5 

1.Nazewnictwo amin. Napisz wzory : etanoamina, dimetyloamina, trimetyloamina, 

2.Rodzaje substancji powierzchniowo czynnych. 

 

Zestaw 6 

1. Aminy-właściwości i zastosowania. 

2. Wpływ detergentów na środowisko przyrodnicze. 

 

Zestaw 7 

1.Amidy-budowa i nazewnictwo. 

2..Na czym polega i do czego służy próba jodowoskrobiowa. 

 

Zestaw 8 

1.Nazewnictwo amid. Podaj wzory :metanoamid, etanoamid, benzenokarboksyamid 

2.Monosacharydy-budowa i właściwości. 

 

Zestaw 9 

1.Amidy-właściwości i zastosowania. 

2.Glukoza-otrzymywanie i właściwości. 

 

Zestaw 10 

1.Hydroksykwasy-budowa i nazewnictwo. 

2.Aminy-właściwości i zastosowania. 

 
 

Zestaw 11 

1. Nazewnictwo hydroksykwasów. Napisz wzory:kwas hydroksyetanowy, kwa 2- 

hydroksypropanowy . 

2. Właściwości i zastosowania białek. 



Zestaw 12 

1.Przedstaw etapy fermentacji mlekowej. 

2.Przykłady konserwacji żywności. 

 

Zestaw 13 

1. Oblicz zawartość procentową (procent masowy) i stosunek masowy pierwiastków chemicznych w 

kwasie mlekowym. (C3H6O3-kwas mlekowy) 

2. Właściwości i zastosowania białek. 

 

Zestaw 14 

1.Budowa i podział aminokwasów. 

2.Polipeptydy. Powstawanie białka. 

 
 

Zestaw 15 

1.Budowa , właściwości i zastosowania aminokwasów. 

2..Amidy-budowa i nazewnictwo. 

 

Zestaw 16 

1.Polipeptydy. Powstawanie białka. 

2.Przykłady konserwacji żywności. 

 

Zestaw 17 

1.Budowa i podział białek. 

2..Na czym polega i do czego służy próba jodowoskrobiowa. 

 

Zestaw 18 

1. Struktury budowy białka. 

2. Glukoza-otrzymywanie i właściwości. 

 

Zestaw 19 

1.Koagulacja, peptyzacja, denaturacja białka. 

2..Na czym polega i do czego służy próba jodowoskrobiowa. 

 

Zestaw 20 

1.Wykrywanie białek. Reakcje charakterystyczne białek. 

2.Sposoby gospodarowania odpadami. 

 
 

Zestaw 21 

1.Właściwości i zastosowania białek. 

2.Sacharydy-budowa i podział. 

 

Zestaw 22 

1. Przykłady konserwacji żywności. 

2. Budowa , właściwości i zastosowania aminokwasów. 

 
 

Zestaw 23 

1.Sacharydy-budowa i podział. 

2..Budowa i podział aminokwasów. 



Zestaw 24 

1.Glukoza-otrzymywanie i właściwości. 

2..Budowa i podział aminokwasów. 

 

Zestaw 25 

1. Wykrywanie glukozy.( Próba Trommera , Próba Tollensa) 

2. Oblicz zawartość procentową (procent masowy) i stosunek masowy pierwiastków chemicznych w 

kwasie mlekowym. (C3H6O3-kwas mlekowy) 

 

Zestaw 26 

1.Monosacharydy-budowa i właściwości. 

2.Przedstaw etapy fermentacji mlekowej. 

 

Zestaw 27 

1. Disacharydy- budowa,właściwości, zastosowanie. 

2. Nazewnictwo hydroksykwasów. Napisz wzory:kwas hydroksyetanowy, kwa 2- 

hydroksypropanowy 

 

Zestaw 28 

1.Polisacharydy-budowa i właściwości. 

2..Hydroksykwasy-budowa i nazewnictwo. 

 

Zestaw 29 

1.Na czym polega i do czego służy próba jodowoskrobiowa. 

2.Alkaloidy:kofeina i nikotyna -właściwości i charakterystyka. 

 

Zestaw 30 

1. Sposoby gospodarowania odpadami. 

2. Nazewnictwo amid. Podaj wzory :metanoamid, etanoamid, benzenokarboksyamid 

 

Zestaw 31 

1.Alkaloidy:kofeina i nikotyna -właściwości i charakterystyka. 

2.Przedstaw budowę i podział amin. 



Klasa A7 

Egzamin z biologii 

Semestr 1 

Rok szkolny 2022/23 

 
Zestaw 1 

1.Kod genetyczny .Odczytywanie informacji genetycznej. 

2.Co to jet ekosystem? Składniki ekosystemu. 

 

Zestaw 2 

1.Cechy kodu genetycznego. 

2.Choroby genetyczne człowieka. 

 
 

Zestaw 3 

1.Biosynteza białek. Transkrypcja i translacja. 

2..Biotechnologia. Rodzaje i zastosowanie. 

 

Zestaw 4 

1.Wyjaśnij pojęcia:genotyp, fenotyp,allele recesywne i dominujące, homozygota , heterozygota. 

2.Wyjaśnij pojęcia: populacja, zagęszczenie populacji,struktura przestrzenna i wiekowa populacji. 

 

Zestaw 5 

1. Skrzyżowano dwie heterozygotyczne odmiany grochu o kwiatach czerwonych. Jakie jet 

prawdopodobieństwo wystąpienia wśród roślin potomstwa o kwiatach białych. 

2. Co to jet ekosystem? Składniki ekosystemu. 

 

Zestaw 6 

1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało uszy przylegające, jeżeli ojciec ma uszy 

odstające, a matka uszy przylegające.(A-uszy odstające, a-uszy przylegające)Ojciec jest 

homozygotą dominującą. 

2. Dowody ewolucji. 

 

Zestaw 7 

1. I i II. Prawo Mendla. 

2.Cechy kodu genetycznego. 

 

Zestaw 8 

1.Cechy sprzężone z płcią. 

2..Narządy homologiczne i analogiczne. 

 

Zestaw 9 

1. Co to jet ekosystem? Składniki ekosystemu. 

2. Ojciec i matka są daltonistami. Określ prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u 

potomstwa.(XD- prawidłowe widzenie barw, Xd- daltonizm ) 

 

Zestaw 10 

1.Na czym polega zmienność organizmów. Rodzaje zmienności. 

2.Wyjaśnij pojęcia : ekologia, czynniki środowiska biotyczne i abiotyczne. 



Zestaw 11 

1.Co to są mutacje. Rodzaje mutacji, czynniki mutagenne. 

2.Dowody ewolucji. 

 
 

Zestaw 12 

1. Choroby genetyczne człowieka. 

2. Wyjaśnij pojęcia : ekologia, czynniki środowiska biotyczne i abiotyczne. 

 

Zestaw 13 

1.Biotechnologia. Rodzaje i zastosowanie. 

2..Rodzaje doboru naturalnego. 

 

Zestaw 14 

1. Dowody ewolucji. 

2. Wyjaśnij pojęcia:genotyp, fenotyp,allele recesywne i dominujące, homozygota , heterozygota 

 

Zestaw 15 

1. Narządy homologiczne i analogiczne. 

2. Skrzyżowano dwie heterozygotyczne odmiany grochu o kwiatach czerwonych. Jakie jet 

prawdopodobieństwo wystąpienia wśród roślin potomstwa o kwiatach białych. 

 

Zestaw 16 

1. Dobór naturalny. Rozrodczość, zmienność, konkurencja. 

2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało uszy przylegające, jeżeli ojciec ma uszy 

odstające, a matka uszy przylegające.(A-uszy odstające, a-uszy przylegające)Ojciec jest 

homozygotą dominującą. 

 

Zestaw 17 

1. Rodzaje doboru naturalnego. 

2. I i II. Prawo Mendla. 

 

Zestaw 18 

1.Wyjaśnij pojęcia : ekologia, czynniki środowiska biotyczne i abiotyczne. 

2.Cechy sprzężone z płcią. 

 

Zestaw 19 

1.Wyjaśnij pojęcia: populacja, zagęszczenie populacji,struktura przestrzenna i wiekowa populacji. 

2.Ojciec i matka są daltonistami. Określ prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u 

potomstwa.(XD- prawidłowe widzenie barw, Xd- daltonizm ) 

 

Zestaw 20 

1.Co to jet ekosystem? Składniki ekosystemu. 

2..Kod genetyczny .Odczytywanie informacji genetycznej. 

 

Zestaw 21 

1. Cechy kodu genetycznego. 

2. Na czym polega zmienność organizmów. Rodzaje zmienności. 



Zestaw 22 

1.Biosynteza białek. Transkrypcja i translacja. 

2.Choroby genetyczne człowieka. 

 
 

Zestaw 23 

1.Na czym polega zmienność organizmów. Rodzaje zmienności. 

2..Biotechnologia. Rodzaje i zastosowanie. 

 

Zestaw 24 

1. Wyjaśnij pojęcia:genotyp, fenotyp,allele recesywne i dominujące, homozygota , heterozygota 

2.Dowody ewolucji. 

 

Zestaw 25 

1. Skrzyżowano dwie heterozygotyczne odmiany grochu o kwiatach czerwonych. Jakie jet 

prawdopodobieństwo wystąpienia wśród roślin potomstwa o kwiatach białych. 

2. Dobór naturalny. Rozrodczość, zmienność, konkurencja. 

 

Zestaw 26 

1.Jakie jest prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało uszy przylegające, jeżeli ojciec ma uszy 

odstające, a matka uszy przylegające.(A-uszy odstające, a-uszy przylegające)Ojciec jest 

homozygotą dominującą. 

2..Narządy homologiczne i analogiczne. 

 

Zestaw 27 

1. I i II. Prawo Mendla. 

2.Dobór naturalny. Rozrodczość, zmienność, konkurencja. 

 

Zestaw 28 

1. Cechy sprzężone z płcią. 

2. Na czym polega zmienność organizmów. Rodzaje zmienności. 

 

Zestaw 29 

1. Biosynteza białek. Transkrypcja i translacja. 

2. Ojciec i matka są daltonistami. Określ prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu u 

potomstwa.(XD- prawidłowe widzenie barw, Xd- daltonizm ) 

 
 

Zestaw 30 

1.Co to jet ekosystem? Składniki ekosystemu. 

2..Kod genetyczny .Odczytywanie informacji genetycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA A7 GEOGRAFIA 

1. Ile wynosi liczba ludności Polski i jak się zmieniała liczba ludności Polski po II wojnie światowej? 

2. Jakie są najważniejsze przyczyny wzrostu liczby ludności po II wojnie światowej? 

3. Jaki podział administracyjny obowiązuje w naszym kraju? 

4. Czym jest depopulacja? 

5. Czym są migracje, imigracje, emigracje oraz saldo migracji? 

6. Czym są migracje wewnętrzne a czym migracje zewnętrzne? 

7. Jakie są główne przyczyny migracji zagranicznych Polaków? 

8. Jakie są główne pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych Polaków? 

9. Co to jest przyrost naturalny? 

10. Z czego wynika niska liczba urodzeń w naszym kraju? 

11. Jakie czynniki mają wpływ na starzenie się polskiego społeczeństwa? 

12. Co można odczytać z piramidy wieku i płci ludności Polski? 

13. Jakie są najważniejsze skutki przemian demograficznych w naszym kraju? 

14. Czym jest gęstość zaludnienia? 

14. Jak regionalnie jest zróżnicowana gęstość zaludnienia? 

15. Jakie grupy czynników maja wpływ na rozmieszczenie ludności Polski? 

16. Na czym polega działalność przemysłowa? 

17. Jak rozwinął się polski przemysł po II wojnie światowej? 

18. Jakie działy przemysłu szczególnie rozwinęły się w okresie powojennym? 

19. Jakie problemy wystąpiły w polskim przemyśle w okresie przemian gospodarczych po 1989r.? 

20. Na czym polegały przemiany polskiego przemysłu po 1989r.? 

21. Jakie skutki przyniosły zmiany w polskim przemyśle w okresie przemian gospodarczych po 1989 

r.? 

22. Jak się zmieniła struktura produkcji polskiego przemysłu po 1989r.? 

23. Jakie są najważniejsze pozytywne skutki przemian przemysłu w Polsce? 

24. Jakie są najważniejsze negatywne skutki przemian przemysłu po 1989r.? 

 














