
TEMATY PRAC KONTROLNYCH LO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  SEMESTR III 

Język angielski:  

Wykładowca:  mgr Wyka Karolina  

1.Napisz e-mila do nowego znajomego z Wielkiej Brytanii. Opisz siebie, swoją rodzinę, 

zainteresowania oraz umiejętności. Napisz jakimi językami się posługujesz. (Pamiętaj o 

zachowaniu odpowiedniej formy e-maila. Długość e-maila powinna wynosić od  100 do  150 

słów). 

2.Napisz artykuł do pewnego czasopisma, w którym opiszesz swój ulubiony dzień tygodnia. 

W swoim opisie, udziel szerszych odpowiedzi na poniższe pytania: 

 Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia/ Dlaczego? 

 Co zazwyczaj robisz rano? 

 Co jesz na obiad? Co robisz przed/po obiedzie? 

 Co robisz wieczorem? 

(Długość opisu powinna wynosić od 100 do 150słów)  

Historia i społeczeństwo: 

Wykładowca: mgr Stańczyk Sebastian 

1. Cezar i jego podboje. 

2. Ostatni Piastowie na tronie polskim. 

3. Ustój polityczny Rzeczpospolitej szlacheckiej. 

4. Przyczyny upadku Rzeczpospolitej. 

5. Powstania narodowe. 

6. Józef Piłsudski – charakterystyka postaci. 

7. Roman Dmowski- charakterystyka postaci. 

Matematyka 

Wykładowca:  Łaz Bernadeta  

1. Sumy algebraiczne- zestawy zadań. 

2. Równania wielomianowe i wymierne. 

3. Działania na potęgach i logarytmach. 

Wiedza o społeczeństwie 

Wykładowca: mgr Stańczyk Sebastian 

1. Geneza społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Władza lokalna w Polsce. 



3. Administracja publiczna. 

4. Relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami i 

związkami wyznaniowymi. 

Geografia 

Wykładowca: mgr Smykla Maria 

1. Miejsce Ziemi we Wszechświecie. 

2. Czynniki kształtujące klimat. 

3. Obraz Ziemi, Ziemia we Wszechświecie – zestaw zadań geograficznych. 

Język polski 

Wykładowca: mgr Gakan Monika 

1. Różne oblicza miłości do ojczyzny. Rozwiń temat, analizując utwory A. Mickiewicza, 

J. Słowackiego i C.K. Norwida. 

2. Obraz szlachty w „Panu Tadeuszu” 

3. Elementy romantyczne i pozytywistyczne w powieści B. Prusa „Lalka”. 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  SEMESTR V 

Język angielski:  

Wykładowca:  mgr Wyka Karolina 

1.Podczas pobytu w Anglii znalazłeś interesujące ogłoszenie dotyczące pracy w biurze. 

Napisz do potencjalnego pracodawcy list, w którym: 

 Poinformujesz, skąd wiesz o ogłoszeniu i określisz, o jakie stanowisko się ubiegasz, 

 Opiszesz swoje kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie, 

 Podasz co najmniej dwie praktyczne umiejętności, które posiadasz i które przydadzą 

się w tej pracy, 

 Wyrazisz nadzieję na pozytywne rozpatrzenie twojej kandydatury oraz gotowości do 

stawienia się na rozmowę w wyznaczonym terminie. 

 

(Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. 

Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.) 

 

2. Podczas pobytu w Anglii przeczytałeś ogłoszenie o kursie fotografii. Chcesz poznać więcej 

szczegółów. Napisz do szkoły organizującej kurs list, w którym zapytasz o: 

 Program kursu i możliwość otrzymania certyfikatu na jego zakończenie, 

 Wymagane doświadczenie i wielkość grup, 

 Liczbę godzin zajęć w ciągu dnia i całkowity czas trwania kursu, 



 Cenę i lokalizację zajęć. 

(Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. 

Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.) 

 

Geografia 

Wykładowca: mgr Smykla Maria 

1. Przykłady różnych form współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie politycznej, 

militarnej i gospodarczej (min. 3 przykłady) 

2. Zamiany udziału poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata w II 

połowie XXw. 

3. Przyczyny i skutki globalizacji. 

 

Matematyka 

Wykładowca:  Łaz Bernadeta  

1. Rozwiąż załączony zestaw zadań z geometrii przestrzennej. 

2. Rozwiąż załączony zestaw zadań ze statystyki. 

3. Rozwiąż załączony zestaw zadań z prawdopodobieństwa. 

 

Język polski 

Wykładowca: mgr Gakan Monika 

1. Dramat pokolenia Kolumbów w poezji K.K. Baczyńskiego. 

2. Różne postawy człowieka wobec tragedii i cierpienia, Rozważ problem odwołując się 

do utworów związanych z II wojną światową. 

3. Holocaust w literaturze współczesnej. 

 

Wiedza o społeczeństwie 

Wykładowca: mgr Stańczyk Sebastian 

1. Ustrój polityczny w Stanach Zjednoczonych i RP – porównanie. 

2. Ustrój polityczny w Wielkiej Brytanii – charakterystyka. 

3. Przemiany na Polskiej scenie politycznej od 1991. 

4. Polska w UE, ONZ i NATO.  

 



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  SEMESTR VI 

Język angielski:  

Wykładowca:  mgr Wyka Karolina 

1. Podczas pobytu w Anglii znalazłeś interesując ogłoszenie dotyczące pracy w 

sekretariacie szkoły językowej. Napisz do potencjalnego pracodawcy list, w którym : 

 Poinformujesz, skąd wiesz o ogłoszeniu i określisz, o jakie stanowisko się 

ubiegasz, 

 Opiszesz swoje kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie, 

 Podasz co najmniej dwie praktyczne umiejętności, które posiadasz i które 

przydadzą się w tej pracy, 

 Wyrazisz nadzieję na pozytywne rozpatrzenie twojej kandydatury oraz 

gotowość do stawienia się na rozmowę w wyznaczonym terminie 

(Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz 

się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.) 

2. Podczas pobytu w Anglii przeczytałeś ogłoszenie o kursie językowym realizowanym 

w Brighton. Chcesz poznać więcej szczegółów. Napisz do szkoły organizującej kurs 

list, w którym zapytasz o: 

 Program kursu, wielkość grup oraz czas jego trwania, 

 Dostępne formy zakwaterowania, 

 Ceny i dostępne terminy kursów na Twoim poziomie jęzkowym  

 Lokalizację zajęć 

(Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz 

się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.) 

 

Matematyka 

Wykładowca:  Łaz Bernadeta  

1. Rozwiąż zestaw maturalny nr 1 i 2.  

2. Rozwiąż zestaw maturalny nr 3 i 4.  

3. Rozwiąż zestaw maturalny nr 5 i 6.  

 

Język polski 

Wykładowca: mgr Gakan Monika 

1. Mity jako źródło inspiracji literackich. Omów zagadnienie na wybranych utworach 

różnych epok. 



2. Franciszkanizm w polskiej poezji. Wskaż motywy franciszkańskie i ich funkcje w 

poezji. 

3. Rozmowa człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. 

Omów zagadnienie, powołując się na wybrane utwory literackie. 

 

Geografia 

Wykładowca: mgr Smykla Maria 

1. Scharakteryzuj wybrany region Polski z uwzględnieniem zależności pomiędzy 

poszczególnymi elementami jego środowiska. 

2. Wyjaśnij związki pomiędzy warunkami przyrodniczymi a gospodarką poszczególnych 

regionów Polski. 

3. Scharakteryzuj 2 wybrane obiekty kultury materialnej w województwie 

podkarpackim. Oceń ich znaczenie w przeszłości i czasach współczesnych. 

 

 


