
LO III 

 PRZEDMIOT TEMATY PRAC KONTROLNYCH 

1. Język polski 

1. Jak twórcy ukazują samotnych, indywidualistów, marzycieli. 

Rozważ problem na podstawie obrazu K. Friedricha  

„Wędrowiec” oraz dowolnych tekstów literackich. 

Link do obrazu: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Caspar_D

avid_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg/220px-

Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog.jpg 

2. Porównaj bohaterów romantycznych”: Konrada, Kordiana i 

Jacka Soplicę. 

Termin egzaminu: pisemny – 06.06.2020;  

                                 ustny – 20.06.2020 r. 

2. Język angielski 

1. Właśnie otrzymałeś/aś propozycję pracy wakacyjnej z 

centrum informacji turystycznej, w którym pracowałeś/aś w 

zeszłym roku. Napisz e-mail z odpowiedzią do menadżera 

centrum. 

W e-mailu: 

 Podziękuj menadżerowi za propozycję 

 Zapytaj, czy twoje obowiązki będą takie same, jak rok 

temu. 

 Dowiedz się o inne szczegóły umowy. 

 Zapytaj, do kiedy musisz się zdecydować, czy możesz 

podjąć się tej pracy, czy nie. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość 

tekstu powinna wynosić od 80 do 130 słów 

2. Jedziesz w tym roku na wakacje za granicę. Znajoma, która 

odwiedziła wcześniej kraj, do którego się wybierasz, zostawiła 

podczas twojej nieobecności w domu różne mapy i przewodniki 

dla ciebie. Napisz do niej e-mail. 

 Podziękuj znajomej za wszystkie pomocne publikacje, 

które ci dała. 

 Zapytaj, co ciekawego robiła, kiedy sama zwiedziała ten 

kraj. 

 Powiedz jej, gdzie planujesz się zatrzymać. 
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 Obiecaj wysłać jej kartkę po przyjeździe na miejsce. 

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Długość tekstu 

powinna wynosić od 80 do 130 słów. 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE  

Słownictwo: 

 Travelling and tourism - Podróżowanie i turystyka - ćwiczenia 

leksykalne. 

 Personality adjectives. Cechy charakteru. 

 Jobs – słownictwo związane z pracą i nazwy zawodów. 

Gramatyka: 

 Relative clauses – zdania przydawkowe.  

 Czas Present Perfect. 

 Articles – przedimki określone i nieokreślone. 

 Comparatives and suprlatives of adjectives –stopniowanie 

przymiotników. 

 Czas Future Simple - użycie will dla wyrażania przewidywań. 

 Wyrażanie zamiarów - użycie konstrukcji 'be going to'. 

Egzamin pisemny będzie sprawdzał znajomość słownictwa i struktur 

gramatycznych, a także czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Egzamin ustny –2 zadanie maturalne. 

3. Matematyka Zagadnienia u nauczyciela 

4. 
Wiedza o 

społeczeństwie 

1. Władza ustawodawcza i wykonawcza w Polsce wg. 

Konstytucji z 1997 r. 

2. Subkultury młodzieżowe. 

5. Geografia 

1. Klimat Polski. 

2. Gleby Polski. 

3. Omów rozmieszczenie i typy genetyczne jezior w Polsce. 

6. 
Historia i 

społeczeństwo 

1. Przedstaw okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez 

Andegawenów i Jagiellonów. 

2. Zaprezentuj osiągnięcia polskiej gospodarki w okresie 

międzywojennym. 

Proszę pamiętać o podaniu źródeł. 

 


