
MLO BIAŁYSTOK 

TEMATY PRAC ZALICZENIOWYCH 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

KLASA II SEMESTR IV 
SEMESTR LETNI 

 

 

1. JĘZYK POLSKI 

Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie  na podstawie „Lalki" B. Prusa. 

W swojej pracy uwzględnij również wybrany kontekst. 

Strategie władzy i model władcy. Omów zagadnienie na podstawie noweli „ Z legend 

dawnego Egiptu" B. Prusa. W swojej pracy uwzględnij również wybrany kontekst. 

Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie 

utworu  „ Gloria victis" E. Orzeszkowej. W swojej pracy uwzględnij również wybrany 

kontekst. 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 
2. JĘZYK ANGIELSKI 

What is your opinion about online learning? - essay. (Jakie jest twoje zdanie na temat 

nauki zdalnej? - esej) 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

3. I ROZ. HISTORIA 

 

JEDEN TEMAT DO WYBORU: 

1. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. 

2. Zjednoczenie państwa polskiego.  

3. Monarchia Kazimierza Wielkiego. 

4. Przywileje szlacheckie (od Ludwika Węgierskiego do Kazimierza Jagiellończyka) i 

ukształtowanie się sejmu walnego.  

5. Unie z Litwą (XIV – XVI w.). 



6. Wielkie odkrycia geograficzne. 

7. Renesans w Europie i Polsce. 

8. Główne nurty reformacji.  

9. Wojny religijne w Europie.  

10. Polska państwem bez stosów.  

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

 

4. II ROZ. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Wyjaśnić role Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. 
PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

5. I PRZED. UZUP. PRZYRODA 

JEDEN TEMAT DO WYBORU: 

1. Chemiczne problemy współczesnego sportu. - dotyczy sztucznego wspomagania w 
sporcie wyczynowym, wpływ tych związków na zdrowie, aspekt etyczny i prawny. 

2. Media a świadomość ekologiczna społeczeństwa Ekologia jako nauka a produkty 
zwane „ekologicznymi”, przykłady pozytywnej roli mediów, przykłady błędnych 
informacji w mediach, edukacja ekologiczna i prośrodowiskowa 

3. Czy choroby cywilizacyjne mogą zagrozić światu? Jak się przed nimi ustrzec? 
Np. przyczyny i skutki występowania chorób cywilizacyjnych, informacje na temat 
dostępności do usług medycznych, roczne wydatki na zdrowie i opiekę zdrowotną oraz 
udziału wydatków na zdrowie i opiekę zdrowotną w PKB w wybranych krajach świata, 
stan zdrowia ludności na świecie 

4. Zasoby wody na Ziemi a potrzeby człowieka. Racjonalne gospodarowanie wodą 
wyzwaniem dla każdego  Np. schemat obiegu wody w przyrodzie, zasoby wody na 
Ziemi. Struktura użytkowania wody na świecie – kto i ile zużywa wody, informacje o 
dostępności do wody uzdatnionej w wybranych regionach Ziemi. Sposoby 
wykorzystania wody w rolnictwie, przemyśle oraz na użytek domowy, Skutki 
nieracjonalnego gospodarowania wodą, gospodarowanie zasobami wody i ochrona 
zasobów wody 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

 

 

 



6. CHEMIA 

Do wyboru jeden z tematów 

1.Porownanie właściwości alkanów i alkenów. 

2.Budowa,wlasciwosci i zastosowanie alkoholu etylowego. 

3.Wlasciwosci chemiczne aldehydow-wyjasnij to na przykladzie metanalu. 

 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 
 

 

 

7. BIOLOGIA 

Do wyboru jeden z tematów 

 

1.Choroby społeczne i cywilizacyjne: 

- krótka charakterystyka wybranych chorób (przyczyny, objawy, 

profilaktyka) 

 

2.Struktura genu i genomu: 

- skład chemiczny i struktura DNA, 

- reguła komplementarności, pojęcie genu i chromosomu 

- funkcja białek histonowych 

 

3.Gruczoły dokrewne i hormony: 

- rodzaje hormonów 

- charakterystyka wybranych gruczołów dokrewnych 

- antagonistyczne działanie hormonów 

 
PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

 



 

8. Fizyka 

 

Wykonaj minimum 3 z podanych zadań. 

1. Oblicz opór elektryczny, jaki powinien mieć opornik podłączony do baterii o napięciu 12 V, 

aby popłynął przez niego prąd 20 mA? 

2. Grzejnik olejowy o mocy 2000 W jest połączony do gniazdka instalacji elektrycznej o napięciu 

230 V. Oblicz natężenie prądu płynącego przez grzejnik oraz opór elektryczny jego 

elementów grzewczych podczas pracy.  

3. Oblicz, ile zapłacimy rocznie za energię elektryczną potrzebną do użytkowania grzejnika z 

zadania 2, jeśli od listopada do marca pracuje on przez 5 godzin w ciągu doby. Przyjmij, że 

zużycie 1 kWh energii kosztuje 1,2 zł. 

4. Opisz połączenia szeregowe i równoległe. Uwzględnij ich wpływ na napięcie i natężenie 

prądu. 

5. Opisz napięcie przemienne w sieci domowej. 

6. Opisz w jaki sposób zabezpiecza się instalację przed zwarciem.  

 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

 

9. Geografia – jeden temat do wyboru 

✓ 1. Scharakteryzuj  przyrodnicze i poza przyrodnicze czynniki rozwoju 

rolnictwa  

✓ 2. Opisz zalety i wady elektrowni cieplnych i jądrowych 

✓ 3. Na czym polega ,,zasada sprawiedliwego handlu’’. 

✓ 4. Przedstaw przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu. 
PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 
 

MLO BIAŁYSTOK 

Zadania na zaliczenie IV semestru matematyki 

Egzamin pisemny 

1. W  prostokącie przekątne mają długość  10 cm i przecinają się pod kątem 060 . Oblicz obwód 

i pole prostokąta. 



2. Oblicz obwód i pole rombu, którego kąty ostre mają miarę 030 , a boki długość 4 cm. 

3. W trapezie prostokątnym wysokość ma długość 3 cm, dłuższa podstawa 12 cm, a kąt ostry 

miarę 030 . Oblicz obwód i pole tego trapezu. 

4. Znajdź sumę, różnicę i iloczyn wielomianów:  ( ) ( ) xxxPxxxxW 3,422 223 −=−+−= . 

5. Rozwiąż, rozkładając na czynniki: 

a) 05 23 =− xx  

b) 043 =+ xx  

c) 013 =+x  

d) 023 23 =++ xxx  

6. Rozwiąż równania: 

a) 2
1

6
=

+x
 

b) 0
53

72
=

−

+

x

x
 

c) 0
5

32
2

=
−

+

x

x
 

d) 0
9

3
2

=
−

+

x

x
 

7. Liczba 2, x-3, 8 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu 

arytmetycznego. Oblicz x. 

8. Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane:  

a) 7,5 32 == aa  

b) 21,18 65 == aa  

9. Wyznacz ciąg geometryczny mając dane: 

a) 20,10 32 == aa  

b) 2,16 54 == aa  

10. Ciąg liczbowy (a,b,c) jest arytmetyczny i a+b+c=33, natomiast ciąg ( )19,5,1 ++− cba  jest 

geometrycznym. Oblicz a, b, c. 

 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

 

 

    

PRACE PROSZĘ ZŁOZYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

SZKOŁY 

w terminie do dnia 22 maj 2022 r. 


