
 

Tematy prac kontrolnych 2018/2019 

Klasa 3 semestr 2 

 

Praca kontrolna z języka polskiego 

Jeden  z dwóch tematów do wyboru.  

Temat 1: 

Człowiek w sytuacji zniewolenia. Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Innego świata 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz wybranych tekstów kultury.  

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów. 

 

 

 

 

 



Praca kontrolna z języka polskiego 

Jeden  z dwóch tematów do wyboru.  

Temat 2: 

Jakie wyobrażenia końca świata przedstawiali w swych dziełach artyści? Omów zagadnienie, 

odwołując się do fragmentu hymnu Dies irae Jana Kasprowicza oraz wybranych  tekstów kultury.  

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.  

Jan Kasprowicz 

Dies irae 

Biada!… Pierś światów przed chwilą tak żywa, 

kona pod strasznym ciężarem… 

Olbrzymy świerków padają strzaskane; 

las się położył na skalisty zrąb; 

węże kosówek, wyprężywszy ciała 

w kurczach śmiertelnych, drętwieją bezwładne; 

wrzos na granitów podścielisku szarem 

spełznął na wieki; (…) 

 

Miliardy krzyży, 

opromienione okręgami tęczy, 

z padolnych Styksów powstają głębiny 

w Pańskiego gniewu nieskończony dzień 

i rosną, rosną w jakiś straszny las, 

co wierzchołkami swych bolesnych drzew 

przeszywa wszystkie mgły 

i wszystkie blaski, które lśnią nad mgłami, 

wypływające z Wszechmocy Istnienia. (…) 

 

Kyrie elejson! 

 

Idą na się zmartwychwstali — 

w oku mściwy skrzy się gniew, 

rozpaczy kurcz wypręża rozchylone wargi, 

kroplisty pot oblewa policzki zapadłe, 

kudły włosów zlepia gęsta krew. 

Z wyciem hien, z rykiem lwów, 

z psów szczekaniem, z rżeniem koni, 

które cugli nie zaznały, 

łkając, jęcząc, grożąc, klnąc, 

poszarpane miecąc skargi, 

pędzi tuman ludzkich żądz. (…)    Jan Kasprowicz, Hymny, Warszawa 1922.  

 
1 - Dies irae (łac.) — dosł. dzień gniewu, tj. dzień Sądu Ostatecznego. 

2 - Kyrie eleison (gr.) — Panie, zmiłuj się. 

 



TEMATY  PRAC  KONTROLNYCH Z FIZYKI 

(wybór jednego tematu do opracowania) 

1. Promieniowanie Roentgena- mechanizm powstawania i wykorzystanie. 

2. Promieniowanie naturalne. Prawo rozpadu promieniotwórczego. 

3. Energia wiązania jąder atomowych. 

 

 

                    TEMATY  PRAC  KONTROLNYCH  Z  JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Temat pracy semestralnej dla klasy 3LO z języka angielskiego: 

Kolega z zagranicy, z którym korespondujesz po angielsku, będzie w Polsce w dniu twoich uradzin. Chcesz 

zaprosić go na imprezę urodzinową. W e-mailu: 

- zaproś kolegę na imprezę, podając jej miejsce i czas 

- napisz, kto będzie na imprezie, i wspomnij jakie atrakcje są przewidziane 

- opisz podobną imprezę na której niedawno byłeś 

-wyjaśnij koledze, jak będzie mógł porozumieć się z innymi gośćmi, i wyraź nadzieję, że przyjdzie. 

 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość tekstu powinna wynosić od 80 do 130 

słów, nie licząc zdań, które są podane. 

 

Hi Jess 

I'm so glad you're coming to Poland next mon 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------ 

Looking forward to seeing you soon 

Cheers, 

XYZ 

 

 

TEMATY  PRAC  KONTROLNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA 

                               1) Kształtowanie się parlamentaryzmu europejskiego. 

                               2)Wielkie rewolucje na świecie. 

                               3)Władza i społeczeństwo w PRL -u 

  

 

 

 

 



TEMATY  PRAC  KONTROLNYCH Z MATEMATYKI 

Zad 1 Rozwiąż równania 

a) X3-4x= 0          b) x3-3x2+2x=0 

Zad 2   

Miejscem zerowym funkcji f(x)=(m-1)x+6 jest liczba 4. Wyznacz m. 

Zad 3   Rozwiąż równania 

a)
   

 
=3           b)

   

 
 

 

 
 

Zad 4    Oblicz 

91/2.3-1. 
 

 
 -2 

Zad5   Oblicz 

a)     +                        c)      -      

b)     -                           

Zad6 

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

Zad7 

Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=2x2+bx+c jest parabola o wierzchołku w punkcie W(0,2).Wyznacz współczynniki 

b i c. 

Zad 8 

Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego , którego krótsza podstawa ma długość 4, a ramię długości 6 tworzy z 

dłuższą podstawą kąt 300. 

Zad 9 

W ciągu geometrycznym a1=128  q=-
 

 
. Oblicz szósty wyraz ciągu i sumę sześciu  początkowych wyrazów ciągu. 

Zad 10 

Punkty A(-3,-5), B(4,-1), C(-2,3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego . Oblicz długość ramienia tego trójkąta. 

Zad 11 

Średnia arytmetyczna liczb; 5x, 3, 5, 7, 6, 1, 5, 2x jest równa 6.Oblicz x oraz wyznacz medianę i dominantę 

tych liczb. 

 


