
LO II 

 PRZEDMIOT TEMATY PRAC KONTROLNYCH 

1. Język polski 

1. Omów załamanie światopoglądu J. Kochanowskiego na 

podstawie „Trenów” . porównaj z pieśniami. 

2. Jak barokowy twórca ukazał życie codzienne. Omów 

problem na podstawie obrazu D. Velazqeza „Stara kucharka” 

ora wybranych tekstów literackich. 

Link do obrazu: 

https://eszkola.pl/img/galleries/thumb/home/DiegoVelazquez_Stara_kucharka.jpg 

Termin egzaminu: pisemny – 06.06.2020;  

                                 ustny – 20.06.2020 r. 

2. Język angielski 

1. Piszesz blog na temat jedzenia. Właśnie wróciłeś/aś z 

zagranicznych wakacji i postanowiłeś/aś dodać wpis pt.  

„ Nowe doświadczenie smakowe”. 

 Wyjaśnij, gdzie podróżowałeś/aś 

 Opisz niektóre potrawy, których próbowałeś 

 Doradź, jakie przepisy z kraju, który odwiedziłeś/aś 

warto wypróbować 

 Poproś o rady, dokąd udać się w kolejną podróż 

kulinarną. 

Rozwiń swoje wypowiedzi w każdym z czterech podpunktów. Długość 

tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów. 

2. Wyjechałeś/aś niedawno na wakacje za granicę. Wiesz, że 

czasami karty płatnicze są blokowane z powodów 

bezpieczeństwa, kiedy ludzie nagle używają ich za granicą. 

Poinformowałeś/aś swój bank o swoich planach 

wyjazdowych, ale i tak zablokowano Ci kartę i zostałeś/aś 

bez pieniędzy. Jesteś już z powrotem w domu. Napisz e-mail 

do kierownika twojej palcówki bankowej. 

 Wyjaśnij, dlaczego piszesz. 

 Opisz dokładnie, co się wydarzyło, gdy próbowałeś/aś 

skorzystać ze swojej karty. 

 Zauważ, że poinformowałeś/aś bank o swoim wyjeździe. 

 Napisz, co chciał/a/byś, żeby w tej sytuacji zrobił teraz 

bank. 

https://eszkola.pl/img/galleries/thumb/home/DiegoVelazquez_Stara_kucharka.jpg


Rozwiń swoje wypowiedzi w każdym z czterech podpunktów. Długość 

tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów. 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE  

Słownictwo : 

 Work - vocabulary exercises. Praca - ćwiczenia leksykalne. 

 Jobs – nazwy zawodów. 

 Food - vocabulary exercises. Żywienie - ćwiczenia leksykalne. 

 Shopping and services - vocabulary exercises. Zakupy i usługi - 

ćwiczenia leksykalne. 

Gramatyka: 

 Countable and uncountable nouns - rzeczowniki policzalne i 

niepoliczalne. 

 Past simple – czas przeszły. 

 Regular verbs – forma przeszła czasowników regularnych. 

 Irreglar verbs – forma przeszła czasowników nieregularnych. 

 Czas past continuous – wyrażanie przeszłości. 

Egzamin pisemny będzie sprawdzał znajomość słownictwa i struktur 

gramatycznych, a także czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Egzamin ustny – znajomość czasowniki czasowników nieregularnych 

(2-20, 3- 30, 4-45, 5 -60). 

3. Historia 

1. Porównaj charakter i bezpośrednie konsekwencje protestów 

społecznych w Poznaniu. 

2. Scharakteryzuj przyczyny, skutki i okoliczności 

wprowadzenia stanu wojennego. 

4. Matematyka Zagadnienia u nauczyciela 

5. Biologia 
1. Choroby genetyczne 

2. GMO 

6. Geografia 

1 Opisz problem wyżywienia ludności świata. 

2.  Urbanizacja na świecie 

3. Przedstaw zróżnicowanie struktury demografii świata 

 

 


