
Kierunek Przedmiot Tematy

Język polski

Napisz rozprawkę na 1 wybrany temat: 1. "I śmiech niekiedy może być nauką." Uzasadnij tezę na przykładzie twórczości Ignacego 

Krasicskiego. 2. Walka o niepodległość ojczyzny to główny temat polskiego romantyzmu. Uzasadnij tezę w oparciu o minimum 2 utwory 

tego okresu.

Język obcy nowożytny (angielski)

Historia

1. Polacy na frontach II wojny światowej. Wkład żołnierza polskiego o zwycięstwo nad faszyzmem. 2. Przedmiot czy podmiot w polityce 

międzynarodowej? Sprawa polska podczas II wojny światowej. 3. Wyzwolenie czy zniewolenie? Walka "żołnierzy wyklętych"z 

komunistyczną dyktaturą. 4.  "Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią." Oceń decyzję gen. W. Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu 

wojennego w Polsce w 1981 r. czy była słuszna

Wiedza o społeczeństwie 1. Mniejszości narodowe w Polsce. 2. Dyskryminacja i uprzedzenia rasowe.  3. Charakterystyka wybranej grupy społecznej.

Geografia 1. Pozytywny i negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne.  2. Przyczyny i skutki globalizacji.

Matematyka załącznik

Informatyka

Proszę wybrać jeden z poniższych tematów. 

1. Co to są wirusy, sposoby przenoszenia i zapobiegania infekcji

2. W jaki sposób zachować prywatności w Internecie 

3. Jaka jest zasada działania i zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

4. Co to jest baza danych, jak technologie informacyjne umożliwiają korzystanie z baz danych

5. Kompresja stratna i bezstratna - podaj przykładowe algorytmy kompresji bezstratnej i stratnej, zastosowania praktyczne.

6. Co to jest serwer, dlaczego budowa serwera (jako komputera) jest inna niż komputera domowego

Język polski

Napisz rozprawkę na 1 z wybranych tematów. Pamiętaj o trójdzielnej kompozycji (teza, argumenty, potwierdzenie tezy).                         1. 

Jacek Soplica - zdrajca czy bohater narodowy.   2. "Lalka" B. Prusa jest powieścią o miłości i jej klęsce. Czy zgadzasz się z tym 

stwierdzeniem?

Język obcy nowożytny

Wiedza o społeczeństwie 1. Mniejszości narodowe w Polsce. 2. Dyskryminacja i uprzedzenia rasowe.  3. Charakterystyka wybranej grupy społecznej.

Geografia 1. Pozytywny i negatywny wpływ człowieka na klimat Ziemi.  2. Życie i gospodarowanie człowieka w różnych strefach klimatycznych.

Matematyka załącznik

Historia i społeczeństwo

1. ''Jak słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę". Wymień polskich bohaterów narodowych,  którzy według ciebie kierowali się 

sentencją Horacego.  2. Opisz rozwój kultury na ziemiach polskich w średniowieczu. 3. Konstytucja 3 maja - ratunek czy przyczyna upadku?  

4. Przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w.

Język polski
Napisz rozprawkę na 1 z wybranych tematów. Pamiętaj o trójdzielnej kompozycji (teza, argumenty, potwierdzenie tezy).                         1. 

Uzasadnij, że "Wesele" S.Wyspiańskiego to dramat narodowy.  2. ''Przedwiośnie" S.Żeromskiego jako powieść polityczna i społeczna.

Język obcy nowożytny

Wiedza o społeczeństwie
1. Państwo - jego cechy i funkcje.  2. Parlament RP - zasady ordynacji wyborczej, struktura i funkcja 3. Prerogatywy i kompetencje 

Prezydenta RP.   4. Funkcje i kompetencje RM.

Geografia Oddziaływanie poztywne i negatywne człowieka na litosferę i hydrosferę.

LO SEM II

LO SEM IV

LO SEM III



Matematyka załącznik

Język polski
Napisz wypracowanie na 1 z wybranych tematów:  1. Kwestia żydowska w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall.   2. Dramat 

pokolenia Kolumbów w twórczości K.K.Baczyńskiego.

Język obcy nowożytny

Wiedza o społeczeństwie
1. Scharakteryzuj zadania publiczne samorządu terytorialnego nałożone na niego przez państwo (zadania własne, powierzone, zlecone).  2. 

Opisz organy stanowiące oraz wykonawcze samorządu terytorialnego wraz ze źródłami dochodów. 

Geografia Eksplozja demograficzna - jej przyczyny i skutki

Matematyka załącznik

LO SEM IV

LO SEM V


