Tematy prac semestralnych
semestr 2
język polski
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język angielski
Napisz krótką pracę (80-120 słów) na jeden z podanych tematów.
1. Would you prefer to live in the city or in the countryside? Why? (Czy wolałbyś
mieszkać na wsi czy w mieście? Dlaczego?)
2. Why have social networking sites become so popular? (Dlaczego strony
społecznościowe stały się tak popularne?
3. What are the advantages and disadvantages of being a single? (Jakie są zalety i wady
bycia panną/kawalerem?)
podstawy przedsiębiorczości
Temat: System podatkowy w Polsce.
historia
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matematyka
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biologia
Praca semestralna z biologii - semestr 2
Proszę opracować jeden temat.
1. Enzymy, jako biokatalizatory. Opisz budowę, właściwości, sposoby regulacji
aktywności enzymów.
2. Autotroficzne odżywianie się organizmów - przebieg i znaczenie fotosyntezy i
chemosyntezy.
3. Porównanie procesów uzyskiwania energii: oddychania tlenowego, beztlenowego i
fermentacji.
geografia
TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH Z GEOGRAFII W ROKU SZKOLNYM
2021/22
W LO DLA DOROSŁYCH W MOŃKACH
SEMESTR II

1. Procesy zewnętrzne zachodzące na powierzchni Ziemi; rodzaje procesów i przykłady.
2. Typy gleb na kuli ziemskiej; występowanie i przydatność rolnicza.
3. Strefy krajobrazowe na Ziemi; charakterystyka stref i występowanie.

Piszemy na 1 wybrany temat.
Uwaga! Wielkość pracy semestralnej -2 lub 3 strony.
informatyka
Zadania do wykonania semestrze wiosennym 2021-2022:
I. Sformatować teksty zawarte w punktach A, B, C i D zgodnie z poleceniami. Do
sformatowania tekstów należy użyć edytor tekstu WORD.
=======================================================
A. Do wszystkich nagłówków w tekście oznaczonych kolorem czarnym i pogrubionym zastosuj
inicjał, zmień kolor czcionki na czerwony, rozmiar na 12.

Wirusy...
Wirus komputerowy (łacińskie "virus" oznacza truciznę) to program, który posiada zdolność samoczynnego
powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika.
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Szkody wyrządzane przez wirusy różnią się w zależności od jego rodzaju, począwszy od wyświetlania na
ekranie niegroźnych komunikatów, a skończywszy na uszkodzeniu bądź zniszczeniu danych i unieruchomieniu
komputera. Wirusy mogą być przenoszone poprzez dyskietki, dyski optyczne oraz sieć. Wirusy zwróciły uwagę
nie tylko ekspertów czy administratorów systemów, ale i milionów użytkowników komputerów. Trafiły na
pierwsze strony gazet, stały się tematem dnia w radiu i telewizji nie dlatego, że media nie miały innych sensacji
w sezonie ogórkowym, lecz dlatego, że spowodowały rzeczywiste straty, które dosięgły miliony stacji
roboczych. Skutkiem ich działania były zniszczone dane i zawieszone tysiące sieci lokalnych, w tym sieci w
dużych firmach.
Większość użytkowników komputerowych, mimo zagrożenia ze strony wirusów nie korzysta z żadnego
programu antywirusowego. Dopiero gdy komputer przestaje funkcjonować poprawnie zaczynają zastanawiać
się nad zainstalowaniem tego rodzaju programu.

Zapobiec infekcji...
B. Podziel tylko poniższy akapit zaznaczony kolorem zielonym na dwie kolumny. Odstęp między
kolumnami wyznacz na 0,4, szerokość pierwszej kolumny na 5 cm. Rozdziel kolumny linią.
Wyrównaj tekst do lewej.

Szeroki dostęp do Internetu z jednej strony ułatwia rozprzestrzenianie się wirusów a z drugiej strony umożliwia
korzystanie z najbardziej aktualnych baz zawierających definicje wirusów. Program mks_vir jest jednym z
najlepszych programów antywirusowych który zapewnia automatyczne pobieranie tych baz.
Również na stronie internetowej firmy MKS Sp. z o.o. http://www.mks.com.pl można skorzystać ze skanera
antywirusowego, który jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników którzy są świadomi tego co
robią i nie boją się pracować bez stale aktywnej ochrony antywirusowej. Zaleta skanera mks_vir jest przede
wszystkim to że jest za darmo a użytkownik w razie podejrzenia obecnością wirusa może dokonać kontroli.
Wadą skanera jest to że komputer nie jest aktywnie chroniony, a wykrycie zagrożenie może nastąpić zbyt
późno gdy część danych zostanie utraconych. Z tego powodu należy zastanowić się nad celowością
ograniczenia ochrony tylko do skanera on-line. Dlatego firma MKS Sp. z o.o. proponuje w swojej ofercie
programów antywirusowych pakiet mks_vir który jest nowoczesnym, polskim zestawem programów
zwalczających wirusy, konie trojańskie, robaki internetowe i inne programy zagrażające poprawnemu działaniu
komputera oraz integralności danych w nim zawartych. Programy te są wynikiem wieloletniego doświadczenia
(pierwsze wersje powstały w roku 1988) oraz pracy, włożonej w szczegółowe rozpoznawanie kolejnych
łapanych wirusów i ich pochodnych, a także poszukiwania i tworzenia antidotum na nie. Z myślą o naszych
użytkownikach wprowadziliśmy możliwość codziennego pobierania nowej wersji przez internet.
C. Do poniższego tekstu o kolorze niebieskim zastosuj dowolne wypunktowanie:
szybkie działanie,
ciągła aktualizacja, zapewniająca odporność na najnowsze typy wirusów,
usuwanie części nowych, nieznanych jeszcze producentowi wirusów,
blokowanie aktywizacji wirusów w czasie operacji odbierania poczty elektronicznej, otwierania, kopiowania,
przeglądania dyskietek i dysków CD, surfowania po Internecie.
automatyczna aktualizacja baz wirusów z Internetu.
D. Do poniższego tekstu o kolorze czerwonym zastosuj numerowanie liczbami rzymskimi:

Każdą przyniesioną do biura lub do domu dyskietkę zaraz po włożeniu do napędu sprawdzamy programem
antywirusowym.
Nie instalujmy pirackiego oprogramowania.
Starajmy się jak najszybciej instalować uzupełnienia do programów zalecane przez producentów.
Nie otwierajmy załączników dołączonych do listów elektronicznych - tym bardziej takich, których się nie
spodziewamy.
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Nigdy nie uruchamiamy programów ani plików otrzymanych od nieznanych osób przez messengery i
programy do rozmów kanałach IRC niezależnie od tego jakiej aplikacji używamy .
W naszym komputerze musimy mieć zainstalowany dobry program antywirusowy polecamy mks_vir.
Przynajmniej raz w miesiącu dokonujemy aktualizacji bazy wirusów w programie antywirusowym.

=======================================================

II. Odpowiedzieć na 9 pytań z przedmiotu Informatyki w zakresie LO dla
Dorosłych.
1. Sprawdź w przeglądarce www.google.pl ile posiada zindeksowanych stron WWW.
2. Jak często i w jaki sposób aktualizowana jest baza danych wyszukiwarki Google ?
3. Sprawdź w przeglądarce www.google.pl wyjaśnienia następujących terminów:
a.

informatyka,

b.

technologia informacyjna,

c.

społeczeństwo informacyjne

4. Opisz zależności pomiędzy informatyką, komunikacją i technologią informacyjną.
5. Porównaj wygodę korzystania z internetowego rozkładu jazdy pociągów z
wertowaniem rozkładu w postaci książki:
6. Rozwiń skróty WAP, MDA, GSM, GPRS.
7. Porównaj wady i zalety WAP oraz GPRS.
8. Sprawdź w przeglądarce www.google.pl wyjaśnienia następujących terminów:
a.

ergonomia,

9. Opisz wymagania ergonomii stawiane podczas pracy z komputerem
Wyniki pracy semestralnej, tj.:
─ sformatowane teksty zawarte w poleceniu nr. I w paragrafach A, B, C, i D należy
wykonać w edytorze tekstu WORD i wydrukowane dostarczyć nauczycielowi
przedmiotu informatyka (sekretariat LO) do sprawdzenia,
─ odpowiedzi na 9 pytań zapisanych w punkcie II należy dostarczyć nauczycielowi
przedmiotu informatyka najpóźniej w dniu egzaminu pisemnego.
fizyka
Praca semestralna z fizyki- Semestr II

1. Co to jest pas Kuipera?
2. Z czego zbudowane są komety?
3. Opisz program kosmiczny Apollo
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4. Największe księżyce Urana to Tytania i Oberon. Oberon krąży wokół planety w
odległości a0= 582000km a okres jego obiegu wynosi T0=13,53dnia. Oblicz okres
obiegu Tytanii wokół Urana, wiedząc, że krąży ona w odległości aT= 430000km.
5. Całkowita energia mechaniczna małego samolotu wynosi 13000kJ. Samolot ma masę
2300kg i porusza się z prędkością 270km/h. Oblicz, na jakiej wysokości się znajduje?

Za każde zadanie 1p.
5p- bardzo dobry
4p- dobry
3p- dostateczny
2p- dopuszczający
1p- niedostateczny

chemia
Praca kontrolna z chemii Semestr II
Wybierz jedno zadanie i wykonaj je. W pracy kontrolnej, na początku umieść wszystkie zadania i
podkreśl te, które rozwiążesz.
Zadanie 1
1. Zaproponuj trzy metody otrzymywania tlenku węgla (IV). Zapisz odpowiednie równania
reakcji chemicznych.
2. Jaki charakter chemiczny ma tlenek cynku? Zapisz odpowiednie równania reakcji
chemicznych.
3. Wyjaśnij, dlaczego kwarc ma wąski zakres temperatury topnienia a szkło kwarcowe szeroki,
mimo, że oba materiały mają identyczny skład chemiczny?

Zadanie 2
1. Niektóre wodorotlenki dodaje się do żywności jako regulatory kwasowości. Na przykład do
dżemów i produktów kakaowych jest zwykle dodawany wodorotlenek potasu. Napisz
równania reakcji otrzymywania wodorotlenku potasu czterema metodami. Wyjaśnij, w
jaki sposób wodorotlenki regulują kwasowość produktów spożywczych.
2. Wyjaśnij pojęcia: ług sodowy, potaż żrący, wapno gaszone, wapno palone, mleko wapienne,
woda wapienna.
Zadanie 3
1. Opisz w punktach wpływ kwaśnych opadów i osadów na środowisko przyrodnicze.
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2. Czym jest moc kwasu i jak zmienia sie w okresie i grupie? (Wyjaśnij na podstawie 3 okresu i
17 grupy UOPCh)
3. Napisz równania reakcji chemicznych (cząsteczkowo i jonowo), w których jako substratów
uzyjesz:
a. chlorku rteci (II) i kwasu siarkowego (VI),
b. węglanu potasu i kwasu bromowodorowego.

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