
Zakres tematów do przerobienia w domu. Klasa 1b. 
 

FIZYKA 

ZAKRES MATERIAŁU (TEMATY) do samodzielnego opanowania od 12- 25.03.2020r.: 

1. Jądro atomowe (podręcznik str. 146- 149) 
2. Promieniowanie jądrowe. (podręcznik str. 150- 155) 

Proszę przygotować notatkę do obu tematów na podstawie informacji zawartych 
w podręczniku „Odkryć fizykę” według następujących punktów: 

Do tematu 1. (str. 146 - 149):  

1. Budowa jądra atomowego. 
2. Wyjaśnij pojęcia: 

a. nukleon 
b. izotop 
c. liczba atomowa 
d. liczba masowa 

3. Rozwiąż zadania: 1-5 str. 149. 

Do tematu 2. (str. 150 – 155): 

1. Fakty dotyczące odkrycia promieniowania jądrowego (H. Becquerel, Maria 
Skłodowska – Curie, Piotr Curie). 

2. Rodzaje i właściwości promieniowania jądrowego alfa, beta, gamma (). 
3. Wpływ promieniowania na zdrowie człowieka. 
4. Rozwiąż zadania ze str. 155. 
5. Przygotuj (na podstawie naukowych stron internetowych) informację dotyczącą 

życia i osiągnięć naukowych Marii Skłodowskiej – Curie.  

 

HISTORIA 

Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika: Poznać przeszłość. Wiek 
XX. Zakres podstawowy. s. 220-246 

1.Nowy podział świata 

2.Początki władzy komunistów w Polsce 

3.Odbudowa powojenna 



4.Polska w czasach stalinizmu 

Praca domowa; ćw. 1 s.227, ćw.1 s.234, ćw.1 s.239, ćw.3 s.246 

Praca domowa wraz z testem wiedzy z podanych wyżej zagadnień - na ocenę, jeżeli ktoś nie 
zabrał zeszytu przedmiotowego z internatu proszę ćwiczenia zrobić na kartce. Przypominam 
także o konieczności powtórzenia materiału do zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu z 
rozdziału 3 s.65-118 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

 Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika: Wiedza o społeczeństwie. 
Zakres podstawowy. s. 104-115. 

1. Polska w strefie Schengen 

2. Zatrudnienie młodzieży i podejmowanie działalności gospodarczej 

                  Praca domowa; ćw. 1 s.108, ćw. 1 s.114  

Praca domowa wraz z testem wiedzy z podanych wyżej zagadnień -na ocenę, jeżeli ktoś nie 
zabrał zeszytu przedmiotowego z internatu proszę ćwiczenia zrobić na kartce.  

JĘZYK NIEMIECKI 

Klasa (podręcznik Perfekt1) 

Proszę o opracowanie następujących tematów. Proszę o zapisanie poniższych tematów w 
zeszytach oraz podanych notatek. Po powrocie do szkoły odbędzie się sprawdzian z rozdziału 
5 Ausgehen oraz zebrane zeszyty ćwiczeń.  

Temat Opracowanie tematu Notatka Praca domowa 

Lust auf Essen? – 
potrawy i napoje. 

Proszę przejrzec 
zadania z 
podręcznika ze 
strony 40 i pracowac 
przy tym ze 
słownikiem do lekcji 
3 str.43 oraz 
wyrażeniami do 
lekcji Wir gehen  

etwas essen str.45 

Proszę wpisać 
odmianę czasownika 
nehmen i essen 
(podręcznik str.44) 
oraz wykonać 
pisemnie zadanie 4 
str. 40 (podręcznik) 

Zeszyt ćwiczeń 
cw.2,3,4,5 
str.40 

Lust auf Kino? – 
umawianie się do 
kina. 

Proszę przejrzeć 
zadania z 
podręcznika ze 
strony 41 i pracowac 

Proszę zanotowac 
wyrażenia : 

Was läuft im Kino? 

Zeszyt cwiczeń 

Cw. 2, 3, 6 
str.41 



przy tym ze 
słownikiem do lekcji 
4 str.43 oraz 
wyrażeniami do 
lekcji Lust auf Kino? 
str.45 

– Co leci w kinie? 

Wie viel muss ich 
bezahlen? – Ile 
muszę zapłacic? 

kennen – znac 

Es gibt - jest 

Oraz wykonac 
pisemnie zadanie 4 
str.41(z podręcznika) 

str.41 

Wiederholung – 
Powtórzenie 
wiadomości. 

Do sprawdzianu 
obowiązuje: 

- słownictwo str.43 

- gramatyka str.44 

- zwroty str.45  

Wszystko z 
podręcznika 

Proszę wykonać 
nastepujące 
cwiczenia z zeszytu 
cwiczen 

1, 2, 3, 4 str.43 

2, 3, 4, 5, 7 str.44 

2 str.45  

------------------
- 

 

MATEMATYKA 
Klasa Ib 
 
Matematyka:16.03, 18.03, 19.03, 23.03, 25.03 
 
Tematy do  realizacji: Twierdzenie Talesa, Okrąg i koło, Kąty i koła. 
Podręcznik str. 126-137. 

Zbiór zadań: zad.4.52, 4.53, 4.54, 4.56, 4.64, 4.65, 4.68, 4.70, 4.72, 4.79, 
4.80, 4.81, 4.84. 

Rozwiązania proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym. 

 

BIOLOGIA 

Temat: Przyczyny spadku różnorodności biologicznej na świecie. 18.03.2020  



Podręcznik str. 151-157 

1. Gorące punkty różnorodności biologicznej – cel różnicowania i kryteria ich 
wyznaczania. 

2. Główne zagrożenia różnorodności biologicznej.  

Proszę sporządzić notatkę i nauczyć się materiału według podanych punktów oraz odrobić 
pracę domową. 

Praca domowa 

Wyraź opinię ze str. 157 i zad. 1 str. 157 

 

Temat: Wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną. 25.03.2020 

Podręcznik str. 158-167 

1. Zmiana szaty roślinnej Ziemi. 
2. Cechy i wpływ na różnorodność biologiczną rolnictwa współczesnego i tradycyjnego. 

Proszę sporządzić notatkę i nauczyć się materiału według podanych punktów oraz odrobić 
pracę domową. 

Praca domowa 

Wyraź opinię ze str. 167 

 

CHEMIA kl. Ib Podręcznik str. 129-135 (mogą być inne strony, jeżeli ma ktoś inne  

wydanie podręcznika)  

Temat: Dodatki do żywności. 16.03.2020 

1. Dodatki do żywności i ich podział. 
2. Oznaczenia dodatków do żywności. 
3. Charakterystyka dodatków do żywności. 

 

Proszę sporządzić notatkę i nauczyć się materiału według podanych punktów oraz odrobić 
pracę domową. 

Praca domowa  

Zad. 2 str. 133 (może być inna strona pod tym tematem lekcji, jeżeli ma ktoś inne wydanie 
podręcznika) 



Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 23.03.2020 

Proszę o powtórzenie i utrwalenie materiału z działu „Żywność”. Planowany sprawdzian na 
30.03.2020. 

 

JĘZYK POLSKI 
 

KLASA 1b 

1 temat 
- notatka: podsumowanie wiadomości na temat twórczości Kochanowskiego: pieśni, fraszki,  
treny; problematyka dzieł, tematy motywy w nich podejmowane, znaczenie „słów 
kluczy”: humanizm, fortuna, stoicyzm, w odniesieniu do dzieł Kochanowskiego /s.45/ 

2 temat 

- notatka: F. Petrarka „Sonety do Laury” /s.50/;  
ćw.1,2 s.51 / „Sonet 132”/ oraz wyjaśnienie pojęć: oksymoron i sonet.  
ćw. 3,4 s.51 /”Sonet 335”/ oraz wyjaśnienie pojęcia: petrarkizm. 

3 temat 

- notatka: Cervantes „Przemyślny szlachcic Don Kichote…” /s.52/: ćw. 1,2 s.53 oraz  
wyjaśnienie pojęcia : parodia 

4,5 temat - „Makbet” Szekspir! 

- notatka: problematyka dzieła, charakterystyka tytułowego bohatera oraz Lady Makbet 
- p. domowa do oceny /max 1 strona A5 –porównanie bohaterów Edypa i Makbeta 

6 temat 

- notatka : frag. dzieła „Makbet” z podręcznika /s. 57-58/ - ćw. 1,2,3 s.59 
- p. domowa do oceny na kartkach /max 1 strona A5/ - interpretacja sceny teatralnej 
„Makbet Remix” reż. Florczak /s.58/ w odniesieniu do problematyki „Makbeta” 
Szekspira 

7 temat 

- notatka: styl artystyczny – s.61-62 

8 temat 

- notatka: opinie o renesansie /s.63/ - ćw. 1 s. 63 

 



GEOGRAFIA 

Kl. Ib 

1. Temat: Typy elektrowni, odnawialne źródła energii, plusy o minusy rozwoju 
energetyki atomowej.  

Podręcznik Oblicza geografii kl. I 

s. 102-107 

Uzupełnienie kart pracy dot. tematu.  
 
JĘZYK ANGIELSKI 

Klasa IB 

J. angielski: 

Podręcznik: strona 129 punkt 1.2 (past simple) 

strona 13 – zadania 1,2,3,5.6 (2 i 3 w zeszycie) 

strona 18 – całość 

 

Ćwiczenia: strona 13 całość – (zadania 3 i 4 do zeszytu) 

strona 18, 19 - zad. 1,2,3 reading 

 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
Temat 1: Cele i rodzaje działalności gospodarczej. 
Temat 2 : Klasyfikacja przedsiębiorstw. 
Temat 3: Rejestracja działalności gospodarczej 
   
Praca domowa: Wyjaśnij znaczenie mikroprzedsiębiorstw  w polskim systemie 
gospodarki. (pisemnie w zeszycie przedmiotowym) 
 
INFORMATYKA 
 
Przygotuj referat na temat: Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i 
sieciach komputerowych. 


