Tematy prac semestralnych
semestr 4

język polski
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język angielski
Napisz krótką pracę (80-120 słów) na jeden z poniższych tematów
1. Do you agree with the saying “time is money”? Why/Why not? (Czy zgadzasz się z
powiedzeniem “czas to pieniądz”? Dlaczego? Dlaczego nie?
2. Do you think tabloids are reliable sources of information? Why Why not? (Czy
sądzisz, że tabloidy są wiarygodnym źródłem informacji? Dlaczego? Dlaczego nie?)
3. Did the internet bring more good or evil? Justify your opinion. (Czy internet przyniósł
więcej dobrego czy złego? Wyjaśnij)

historia
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biologia
Opracuj jeden z tematów
1. Związek między budową a funkcjonowaniem tkanek: nerwowej i mięśniowej.
2. Budowa, czynności życiowe, różnorodność i znaczenie grup stawonogów.
3. Ptaki i ssaki - zwierzęta stałocieplne, przystosowanie ptaków do lotu, a ssaków do
życia w różnych środowiskach

geografia
TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM
2021/22
W LO DLA DOROSŁYCH W MOŃKACH
SEMESTR IV
1.Źródła energii na świecie; produkcja energii elektrycznej w Polsce; największe
elektrownie cieplne i wodne w Polsce.
2. Rodzaje transportu; wady i zalety transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i lotniczego.
3. Pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki; regiony turystyczne
Europy-przykłady.

Piszemy na jeden wybrany temat.
Uwaga! Wielkość pracy na 2-3 strony.

wiedza o społeczeństwie
Zagadnienia prac pisemnych z Wiedzy o Społeczeństwie dla semestru czwartego

1. Na podstawie artykułu 134 Konstytucji RP
(https://www.lexlege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/art-134/) ,
- określ kompetencje Prezydenta RP w stosunku do sił zbrojnych,
- wytłumacz, na czym polegają relacje między Prezydentem RP a Radą Ministrów w
zakresie zwierzchnictwa prezydenta nad siłami zbrojnymi.
2. Określ doktryny polityczne reprezentowane przez ugrupowania zasiadające w
obecnym parlamencie.

3. Prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie demokratycznym.
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matematyka
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fizyka
Praca semestralna z fizyki- Semestr IV
1. Co to jest promieniowanie reliktowe?
2. Skąd gwiazdy czerpią swoją energię?
3. Opisz urządzenia wykrywające promieniowanie jądrowe
4. Oblicz długość światła emitowanego przez atom, jeżeli elektron z orbity 5 spada na
orbitę 2. Czy to światło jest widoczne?
5. Oblicz deficyt masy i energię wiązania dla jądra Kryptonu (mKr = 154,2832*10-27kg)
Za każde zadanie 1p.
5p- bardzo dobry
4p- dobry
3p- dostateczny
2p- dopuszczający
1p- niedostateczny

chemia
Praca kontrolna z chemii Semestr IV
Wybierz jedno zadanie i wykonaj je. W pracy , na początku umieśc wszystkie zadania i podkreśl te,
które rozwiążesz.
Zadanie 1
Wykonaj obliczenia i podaj odpowiedź.
1. Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych 1 mol każdej z nastepujacych substancji:
tlenu, wody, tlenku węgla (IV), siarki (d = 2,09 g/cm3), wodoru?
2. Oblicz masę cząsteczkową gazu, jeżeli jego gęstość w warunkach normalnych wynosi
1,96 g/dm3.
3. Ile cząsteczek znajduje się w 1 cm3 gazu w warunkach normalnych?
Zadanie 2
W reakcji kwasu azotowego (V) ze srebrem powstaje tlenek azotu (IV) (N2O4), azotan (V) srebra (I) i
woda. Ułóż równanie reakcji chemicznej. Dokonaj bilansu elektronowego. Wskaż utleniaacz i
reduktor, reakcje utleniania i i redukcji. Oblicz, ile gramów HNO3 zostanie użyte do otrzymania 340 g
azotanu (V) srebra (I) i jaka objętość wody powstanie w warunkach normalnych?

Zadanie 3
5

1. Kofeina to związek chemiczny występujacy m. in. w ziarnach kawy. Po spozyciu działa
pobudzajaco na układ nerwowy, dlatego jest składnikiem napojów energetyzujacych.
Czasteczka kofeiny zawiera 49,484% (procent masowy), 5,155% wodoru, 28,866% azotu i
16,495% tlenu, a jej masa molowa wynosi 194 g/mol. Ustal zwór empiryczny i wzór
rzeczywisty kofeiny.
2. Głównym składnikiem stali jest żelazo. W wyniku zetknięcia z wilgocią i w obecności
powietrza ulega ono niszczeniu. Napisz równania reakcji chemicznych zachodzacych podczas
tego procesu.
Wyjaśnij, co to jest korozja? Jakie są rodzaje korozji? Wymień czynniki (6) przyspieszające
proces korozji.
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