
Tematy  prac kontrolnych 

dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

2018/19 

             wychowawca: Agnieszka Basiak 

                   

  klasa2 semestr 2                      
nauczyciel przedmiot tematy 
BG Język polski poniżej 
MZ Matematyka poniżej 
AŁ Język 

angielski 
Napisz e-mail o następującej treści: 

Ostatnio przeprowadziłeś się do nowego mieszkania w centrum 

miasta. W e-mailu do przyjaciela napisz 

-dlaczego lubisz swoje nowe mieszkanie, 

-co chciałbyś w nim zmienić, 

-opisz spotkanie z nowym sąsiadem, 

-zapytaj o pozwolenie użycia czegoś co należy do twojego 

przyjaciela. 

 

 

E-mail powinien zawierać od 80 do 130 słów nie licząc już 

podanych. 

          

                                  Dear Mark 

I have recently moved to e new flat.   

______________________________________                 

                                                                

____________________________________ 

See you soon 

XYZ 

 
AB Fizyka 1. Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku. 

2. Pojemność elektryczna. Kondensatory. 

3. Prawo Ohma. Opór elektryczny, łączenie oporników 

(wybór jednego tematu do opracowania) 

 

JP Historia i 

społeczeństwo 
1. Polska w polityce Napoleona Bonaparte. 

2. Powstania narodowe w XIX w. 

3. Polska w czasie I wojny światowej. 

 

 

 

 

 

 



Praca kontrolna z języka polskiego 

Semestr  2 

Jeden  z dwóch tematów do wyboru.  

Temat 1: 

Czym dla człowieka jest kraj jego dzieciństwa? Omów zagadnienie, odwołując się do 

fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu 

kultury. 

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.  

Adam Mickiewicza 

Pan Tadeusz 

Jedna już tylko jest kraina taka, 

W której jest trochę szczęścia dla Polaka, 

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 

Święty i czysty, jak pierwsze kochanie, 

Niezaburzony błędów przypomnieniem, 

Niepodkopany nadziei złudzeniem, 

Ani zmieniony wypadków strumieniem. 

Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał, 

Te kraje radbym myślami powitał, 

Kraje dzieciństwa, - gdzie człowiek po świecie 

Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie 

Małe i piękne, jadowite rzucił, 

Ku pożytecznym oka nie odwrócił, 

Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny! 

Jak świat jest boży, tak on był nasz własny! 

Jakże tam wszystko do nas należało, 

Jak pomnim wszystko, co nas otaczało: 

Od lipy, która koroną wspaniałą 

Całej wsi dzieciom użyczała cienia, 



Aż do każdego strumienia, kamienia, 

Jak każdy kątek ziemi był znajomy 

Aż po granicę, po sąsiadów domy! 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wrocław 2005.  

 

Praca kontrolna z języka polskiego 

Semestr  2 

Jeden  z dwóch tematów do wyboru.  

Temat 2: 

Jaka jest cena bycia idealistą? Omów problem, odwołując się do podanego fragmentu 

Lalki Bolesława Prusa oraz wybranych tekstów kultury.  

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.  

 

 



Praca kontrolna z matematyki  kl 2LO drugi semestr 

 Zad 1 

Oblicz obwód trójkąta prostokątnego w którym kąt α=30, a przyprostokątna leżąca 

naprzeciw kąta α wynosi 40. 

Zad 2   

Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych mając dane cosα=
 

  
 

Zad 3 

   Oblicz 

a) 91/2 * 3-1 *  
 

 
 -2         

b) 37/4 * 9-3/8 

c)    *   
 

 *    
 

 

Zad 4   Oblicz 

a )      +                       

  b)      -      

c)     -       

d) 2log5+log4 

                     

Zad 5 

Trzy liczby x-3, 2x+1, 4x+5 są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz x. 

Zad 6 

Między liczby 6 i 96 wstaw trzy liczby tak aby wszystkie razem tworzyły rosnący ciąg geometryczny. 

Zad 7 

Oblicz pochodną funkcji f(x)-3x2+4x+6 a następnie oblicz f(-1) 

 

Zad 8 

Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f(x)=2x2-3 w punkcie o odciętej -1. 

 

 


