
Tematy prac semestralnych
semestr 3

język polski
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język angielski (Proszę wybrać i opracować jeden temat i napisać pracę o długości do 80 słów)

1. Write about a goal you want to achieve and how you will achieve it.
2. Describe your dream house.
3. What is your favourite movie or book?

historia (Proszę wybrać i opracować jeden temat)

1. Opisz przyczyny oraz skutki odkryć geograficznych w XV w.

2. Opisz przyczyny oraz skutki reformacji w Europie w XVI w.

3. Opisz genezę oraz postanowienia unii lubelskiej 1569 r.

4. Opisz okoliczności, zasady, przebieg i następstwa pierwszych wolnych elekcji w Polsce.

5. Scharakteryzuj działania Stefana Batorego w zakresie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Polski.

6. Opisz genezę i przebieg potopu szwedzkiego z lat 1655 - 1660.

geografia (Proszę wybrać i opracować jeden temat)

1. Zróżnicowanie ludności świata; odmiany ludzkie i ich charakterystyka; wielkie religie świata i ich wpływ
na gospodarkę oraz społeczeństwo.

2. Główne obszary upraw. Rośliny żywieniowe i przemysłowe; wymagania klimatyczne i glebowe;
zastosowanie upraw.

3. Lasy i ich funkcje; gospodarcze wykorzystanie lasów; skutki nieracjonalnej gospodarki leśnej. Ochrona
lasów.

biologia (Proszę wybrać i opracować jeden temat)

1) Porównaj bakterie i wirusy. Przedstaw profilaktykę chorób wirusowych i bakteryjnych.
2) Cechy charakterystyczne roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
3) Przebieg fotosyntezy u roślin typu C3,C4 i CAM, czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy.

chemia (Wybierz dwa zadania i wykonaj je)

W pracy, na początku umieść wszystkie zadania i podkreśl te, które rozwiążesz.

Zadanie 1

A. Wyjaśnij pojęcia: masa molowa, objętość molowa gazu.

B. Kwas askorbinowy o wzorze sumarycznym C6H8O6 to związek chemiczny znany jako witamina C, stosowana często w

leczeniu przeziębienia. W aptekach dostępne są preparaty o różnej zawartości witaminy C w tabletce np.: 100 mg, 200

mg lub 1000 mg kwasu askorbinowego. Oblicz:

a. ile moli kwasu,

b. ile moli cząsteczek kwasu,

c. ile moli atomów, zawiera każda z tych tabletek.
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Zadanie 2

A. Wyjaśnij pojęcia: wzór empiryczny (elementarny), wzór rzeczywisty.

B. Ustal skład jakościowy i ilościowy: stosunek atomowy, stosunek masowy , skład procentowy (procent masowy)

pierwiastków chemicznych w soli o wzorze Cr3(PO4)2.

Zadanie 3

A. Wyjaśnij pojęcia: redukcja, utlenianie, utleniacz, reduktor.

B. Przeprowadzono reakcję kwasu chlorowego (V) z kwasem siarkowym (IV), której produktami są kwas chlorowodorowy

i kwas siarkowy (VI).

Napisz równanie reakcji chemicznej i dobierz współczynniki chemiczne metodą bilansu elektronowego. Wskaż utleniacz i

reduktor, reakcję utleniania i reakcję redukcji.

fizyka

Praca semestralna z fizyki- Semestr III

Za każde zadanie 1p.

5p- bardzo dobry

4p- dobry

3p- dostateczny

2p- dopuszczający

1p- niedostateczny

1. Co to jest klatka Faradaya?

2. Jakie zastosowania mają kondensatory?

3. Co to są układy scalone?

4. Zadanie

5. Zadanie
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matematyka
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