
MLO BIAŁYSTOK 

TEMATY PRAC ZALICZENIOWYCH 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

KLASA III SEMESTR VI  

SEMESTR LETNI 

1. JĘZYK POLSKI 

Ojcowie i synowie. Analizując lektury „Tango” i „Granica” porównaj portrety Waleriana 

Ziembiewicza i Stomila. Zwróć uwagę na przedstawienie postaci i stosunek dzieci do swoich 

ojców. 

PRACA NAPISANA ODRĘCZNIE NA PAPIERZE 

KANCELARYJNYM BEZ STRONY TYTUŁOWEJ!!!!!! 

Imię ,nazwisko i nr semestru, szkoła. 

INNA FORMA PRACY  NIE  BĘDZIE  PRZYJMOWANA 

 

2. JĘZYK ANGIELSKI 

 

Advantages and disadvantages of using mobile phones.  

(Wady i zalety używania telefonów komórkowych). 
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3. I PRZED. UZUP. PRZYRODA: 

 

1. Technologie przyszłości  - np. fotoogniwa wykorzystujące zasady fotosyntezy – 
wydajność, problemy, stopień zaawansowania prac, rokowania na przyszłość; 
mikromacierze DNA – definicja i zasady działania; zastosowanie mikromacierzy 
w diagnostyce, testowaniu leków, medycynie sądowej; komputery DNA – na czym 
polega ich działanie; przedstawienie przewagi takiego komputera nad komputerem 
opartym na tranzystorach (upakowanie elementów obliczeniowych).  

2. Rekordy w świecie organizmów - przykłady organizmów, o cechach, które można 
określić jako „naj…”. 

3. Barwne i jednolite krajobrazy - Zmiany kolorów w rytmie dobowym i rocznym. 
Czynniki warunkujące te zmiany, przyczyny strefowości roślinno-klimatyczno-
glebowej na Ziemi - Krajobrazy strefowe i astrefowe 
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4. I ROZ. HISTORIA: 

1. Ziemie polskie po powstaniu styczniowym.  

2. Polskie organizacje paramilitarne w Galicji przed wybuchem I wojny światowej.  

3. Przebieg I wojny światowej na frontach zachodnim i wschodnim. 

4. Rewolucje lutowa i październikowa w Rosji.. 

5. Legiony Piłsudskiego. 

6. Polityka zagraniczna III Rzeszy w latach 30 – tych XX w. 

6. Bilans II Rzeczypospolitej. 

7. Przebieg działań wojennych na Pacyfiku (1941 – 1945).  

8. Wojna w Korei. 

9. Powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” (1980 – 1989). 

10. Jesień Ludów. 

Dwa tematy do wyboru. Jeden z historii Polski i jeden z historii powszechnej. 
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5. MATEMATYKA 

1. Oblicz pole powierzchni i objętość sześcianu, którego przekątna ma długość 6 cm. 

2. Akwarium o wysokości 25 cm napełniono wodą tak, że od górnej krawędzi akwarium do 

poziomu wody jest 5 cm. Jaką część objętości akwarium stanowi objętość wody? 

3. Prostopadłościan ma w podstawie kwadrat i wysokość dwa razy dłuższą niż krawędź 

podstawy. Suma wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa 48 cm. Oblicz jego 

objętość i pole całkowite. 

4. Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego 

krawędź podstawy ma długość 4 cm, a krawędź boczna 5cm. 

5. Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 5 cm. 

Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa, jeżeli długość jego wysokości wynosi 

4 cm. 

6. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędzie boczne, których długość to 12 cm, są 

nachylone do podstawy pod kątem 030 . Oblicz pole powierzchni i objętość tego ostrosłupa. 

7. Oblicz długość wysokości ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wszystkie 

krawędzie mają jednakową długość równą 4 cm. 

8. Oblicz pole powierzchni i objętość walca, którego promień podstawy ma długość 2 cm, a 

wysokość 5 cm. 

9. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne długości 8 cm i 4 cm i obraca się wokół krótszej 

przyprostokątnej. Oblicz pole powierzchni i objętość powstałej bryły. 



10. Oblicz pole powierzchni i objętość kuli, której promień ma długość 6 cm. 
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PRACE PROSZĘ ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY                      

W TERMINIE  DO – 10 kwietnia 2022r. 

 


