
Tematy prac semestralnych
semestr 5

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

1. If you could change something in your past, what would it be?
2. What is your opinion of cell phones? Are they good or bad?
3. Describe a time in your life when someone treated you unfairly.

historia (Proszę wybrać i opracować jeden temat)

1. Opisz decyzje kongresu wiedeńskiego z l. 1914-1815 w odniesieniu do Europy i świata.

2. Opisz przebieg rewolucji przemysłowej w Europie i Stanach Zjednoczonych w XIX w.

3. Opisz genezę i skutki Wiosny Ludów w Europie z lat 1848–1849.

4. Wyjaśnij genezę powstania listopadowego 1830 - 1831 i opisz jego następstwa.

5. Wyjaśnij genezę powstania styczniowego 1863 - 1864 i opisz jego następstwa.

6. Opisz przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych z l. 1861-1865.

podstawy przedsiębiorczości

Omów narzędzia państwa do oddziaływania na gospodarkę oraz przyczyny, dla których powinno je stosować

biologia (Proszę wybrać i opracować jeden temat)

1. Na czym polega homeostaza, regulacje podstawowych parametrów organizmu człowieka i przykłady
działania mechanizmów ho meostatycznych.

2. Składniki pokarmowe i ich rola w diecie człowieka, choroby metaboliczne i zasady racjonalnego
odżywiania się.

3. Porównaj budowę serca i krążenie krwi u gromad kręgowców i u człowieka. Styl życia a choroby
układu krążenia.

geografia (Proszę wybrać i opracować jeden temat)

1. Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego; temperatura wody, zasolenie, głębokość, flora i fauna,
typy wybrzeży. Stan środowiska Bałtyku i formy jego ochrony.

2. Migracje ekonomiczne Polaków; przyczyny migracji i skutki. Wpływ migracji na liczbę ludności w
Polsce.  Polacy na świecie.

3. Powstawanie miast w Polsce; funkcje miast i przykłady; rodzaje zespołów miejskich . współczesne
przemiany polskich miast.
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chemia (Wybierz dwa zadania i wykonaj je)

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

Zadanie 1

A. Wyjaśnij pojęcia: szereg elektrochemiczny, ogniwo galwaniczne, SEM, katoda, anoda.

B. W pewnym ogniwie w półogniwach zachodzą reakcje chemiczne:

Cu2+ + 2e- --> Cu

Sn --> Sn2+ + 2e-

Zapisz schemat tego ogniwa oraz oblicz siłę elektromotoryczną SEM w warunkach standartowych. Zaznacz anodę i

katodę.

Zadanie 2

A. Wyjaśnij pojęcia: układ homogeniczny, roztwór właściwy, krystalizacja, rozpuszczalność.

B. Oblicz, ile gramów chloranu (VII) potasu i ile gramów wody należy użyć, aby otrzymać 1 kg roztworu nasycoego w

temperaturze 80 oC. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

Skorzystaj z wykresu krzywych rozpuszczalności.

Zadanie 3

A. Wyjaśnij pojęcia: stężenie procentowe roztworu, stężenie molowe roztworu, rozcieńczanie roztworu, zatężanie

roztworu.

B. Oblicz, ile centymetrów sześciennych kwasu siarkowego (VI) o stężeniu 96% i gestości 1,86 g/cm3 należy zmieszać z

wodą, aby otrzymać 300 cm3 roztworu o stężeniu 4 mol/dm3. Opisz sposób otrzymania tego roztworu.
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matematyka
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