
Zakres tematów do przerobienia w domu. Klasa 2. 
 

FIZYKA 

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

1. Ruch falowy. Fale mechaniczne i ich charakterystyka (podręcznik str. 58- 65) 
2. Matematyczny opis fal (str. 66- 71) 
3. Fale dźwiękowe.(str. 72- 79) 
4. Rozchodzenie się fal, odbicie i załamanie fali. (str. 80 – 85) 
5. Superpozycja fal, fale stojące. (str. 86 – 91) 
6. Dźwięki proste i złożone.(str. 92- 99) 
7. Interferencja i dyfrakcja fal. Zasada Huygensa.(podręcznik str. 100- 107) 
8. Efekt Dopplera i ruch ponaddźwiękowy. (podręcznik str. 108-117) 

Proszę przygotować notatkę do powyżej przedstawionych tematów na podstawie 
informacji zawartych w podręczniku „Zrozumieć fizykę 2” według 
następujących punktów: 

1. Fala mechaniczna; właściwości fal mechanicznych 
2. Fale poprzeczne i podłużne (wraz z przykładami). 
3. Wielkości opisujące fale: 

a. częstotliwość fali 
b. okres fali 
c. amplituda 
d. prędkość 
e. długość fali 

4. Funkcja falowa fali harmonicznej. 
5. Fale dźwiękowe (str. 72). Ultradźwięki, infradźwięki. 
6. Dźwięk w różnych ośrodkach. 
7. Promień fali, fala kolista, fala płaska, fale kuliste. (str. 81) 
8. Odbicie fali. (str. 81) 
9. Załamanie fali (str. 82-83) 
10. Całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny. 
11. Zasada superpozycji fal. (str. 87) 
12. Fale stojące. 
13. Dźwięki proste i złożone (str. 92 – 99). 
14. Interferencja fal. 
15. Ugięcie fali na przeszkodzie – dyfrakcja.  
16. Zasada Huygensa. 
17. Zjawisko Dopplera dla fal na wodzie.  
18. Efekt Dopplera dla dźwięku. 

a. Źródło przybliżające się do obserwatora 



b. Źródło oddalające się od obserwatora 

19. Ruch ponaddźwiękowy. Fala uderzeniowa.  
20. Rozwiąż zadania: 

1,2 str. 65; 1,2 str. 71; zad. 1,2 str. 79, zad. 3,4 str. 85; zad. 1,2 str. 91; zad. 1, 2 
str. 99, zad. 1 str. 107 

 
 

PRZYRODA 

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

1. Światło płomienia, żarówki, lasera (podręcznik str. 54 - 57) 
2. Energia słoneczna, jądrowa i termojądrowa (podręcznik str. 58) 

 

Proszę przygotować notatkę do obu tematów na podstawie informacji zawartych 
w podręczniku „Ciekawi świata. Cz.1. Fizyka” według następujących 
punktów: 

1. Mechanizm świecenia żarówki. 
2. Mechanizm świecenia płomienia. 
3. Laser. 
4. Reaktory termojądrowe. 
5. Energia słoneczna – opracować notatkę na podstawie Internetu (strony 

edukacyjne). 
6. Odpowiedz na zadania 1- 3 ze str. 58. 

Historia i społeczeństwo 

Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika: Ojczysty Panteon i 
ojczyste spory. s.156-168 

1.Rząd polski na emigracji 

2.Polacy na frontach II wojny światowej 

3.W okupowanej Polsce 

4.Powstanie warszawskie. 

Praca domowa; ćw. 2 s.160, ćw. 2 s.167, ćw. 2,3 s.168 

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.  



Wiedza o społeczeństwie  

Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika: s.210-232 

1. Aspekt historyczny i współczesny polityki 

2.Ideologia, doktryna, program polityczny 

3.Współczesne ideologie 

4. Ideologie totalitarne 

5. Kultura polityczna. 

Praca domowa.; Polecenia 1,2,3 s.212, ćw. 3 s. 218, ćw. 4 s.224, ćw. 1 s.228 ćw. 1 
s.232 

Praca domowa wraz z testem wiedzy z podanych wyżej zagadnień - na ocenę. 
Przypominam także o konieczności powtórzenia materiału do zapowiedzianego 
wcześniej sprawdzianu z rozdziału 7 (demokracja) s.190-209 

JĘZYK NIEMIECKI 

Klasa II (podręcznik Repetytorium maturalne) 

Proszę o opracowanie następujących tematów. Proszę o zapisanie poniższych tematów w 
zeszytach oraz podanych notatek. Po powrocie do szkoły odbędzie się kartkówka ze 
słownictwa str.154-155 oraz sprawdzone zadania domowe. 

Temat Opracowanie tematu Notatka Praca domowa 

Gesunder 
Lebensstil – jak 
życ zdrowo? 

Proszę przejrzeć 
zadanie 2, 3 i 4 
str.160 
(repetytorium) 

 

Proszę wypisać 
wyrażenia z ramki z 
zad. 2 i 4 str.160 i 
przetłumaczyć na 
język polski. 

Następnie proszę 
wybrać trzy zdania z 
zadania 2, uzupełnić 
brakującymi 
wyrażeniami i 
zapisać do zeszytu. 

Odpowiedz 
pisemnie na 
pytania z zad.3 
str.160 

Oraz pisemnie 
zad. 5 str. 160 

Beschwerden – 
dolegliwości. 

Proszę wykonać w 
repetytorium zadania 
1 i 2 str.161 

Proszę opisać 
zdjęcia nr 3, 4, 7 z 
zadania 3 tr.161 
pisemnie w zeszycie 
(kto jest, co robi, 

Odpowiedz 
pisemnie na 2 
pytania z zad.5 
str.161  



gdzie się znajduje) 

 
Podaję 
tłumaczenie: 

1.Co robisz, 
kiedy jestes 
przeziębiony? 

2. Kiedy 
ostatnio byles u 
lekarza? U 
jakiego? 
Dlaczego? 

 

Behandlung – u 
lekarza. 

Proszę wykonać w 
repetytorium zad. 2, 
3, 5, 6 str.162 

Proszę zapisać 
dialog z zad 2 w 
odpowiedniej 
kolejności w 
zeszycie i 
przetłumaczyć na j. 
polski,. 

Proszę opisać 
ilustrację z 
zadania 7 w 
zeszycie.  

 

MATEMATYKA 
Klasa II 
 
Matematyka: 16.03, 18.03, 19.03, 23.03, 25.03 
 

Tematy do realizacji: Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na 
podstawie wykresu, Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej 
w przedziale domkniętym, Równania kwadratowe. Podręcznik, przykłady do 
przeanalizowania. 

Zbiór zadań: zad.2.55, 2.56, 2.59, 2.60(przykłady które nie były 
rozwiązywane na lekcji), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.68, 2.69, 2.74, 2.75, 2.76, 
2.77, zad. 2.99-2.104. 

Rozwiązania proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym. 

 

 



PRZYRODA 

Przyroda kl. II a 

Temat: Energia – od Słońca do żarówki. 16.03.2020  

Podręcznik str. 45-49 (materiał może być na innych stronach zależnie od wydania 
podręcznika) 

1. Źródła światła. 
2. Rodzaje żarówek i ich cechy. 
3. Laser. 

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

Praca domowa 

1. Wskaż podobieństwa i różnice między światłem płomienia, żarówki i lasera. 
2. Uzasadnij potrzebę wymiany tradycyjnych żarówek na żarówki nowoczesne. 

 

Temat: Światło i obraz. 23.03.2020 

Podręcznik str. 50-53 (materiał może być na innych stronach zależnie od wydania 
podręcznika) 

1. Zasada działania ciemni optycznej. 
2. Materiały światłoczułe. 
3. Powstawanie tradycyjnej fotografii. 

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

Praca domowa 

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, przedstaw zastosowanie ciemni optycznej. 

JĘZYK POLSKI 

KLASA 2 

1 temat 

Ocena i charakterystyka Rodiona i Soni - frag.z podręcznika /”Zbrodnia i kara” Dostojewski/ 
- ćw. 1,2,3,4 s.154 – notatka 

2 temat 



Dzieło Dostojewskiego powieścią realistyczną i polifoniczną /ćw. 1,2 s. 154/ 

3 temat 

Odmiany języka polskiego – notatka s.158-160 

4,5 temat 

Podsumowanie wiadomości o pozytywizmie 

- notatka: ćw. 1,3 s. 161 /opinie o epoce/ oraz tabela podsumowujące epokę na podstawie 
dzieł /”Lalka”, „Zbrodnia i kara”, „Mendel Gdański”/ 
wzór tabeli: 

„Lalka” „Zbrodnia i kara” „Mendel Gdański” 

np. praca u podstaw … 

/przykład z dzieła, ale nie w 
formie cytatu/ 

  

np. utylitaryzm ….   

…   

 

6 temat 

Nawiązania do pozytywizmu w czasach współczesnych 

- notatka z interpretacji dzieł: J. Pilch „Dzienniki” s.167; ćw. 1,2 s167 
M. Gretkowska „Obywatelka”s.169; ćw. 1,4 s.169 

7 temat 

Czytanie ze zrozumieniem s. 173 

-notatka: ćw. 1,2,3,4,5,6,7 s.175; p. domowa ćw. 1,3,4 s.176 

8 temat 

Plan ramowy /4-5 punktów/ pierwszego fragmentu dzieła Dostojewskiego oraz streszczenie 
drugiego fragmentu dzieła Dostojeskiego /s. 177/ - praca do oceny  

 

 



GEOGRAFIA 

Kl. II 

1. Temat: Charakterystyka i rodzaje wietrzenia. 

Podręcznik Oblicza geografii kl. II 

s. 232-234 

2. Temat: Rudy masowe. 

s. 235-236 

Praca domowa: zad. 1 s. 236 

3. Temat: Procesy kwasowe na kuli ziemskiej. 

s. 237-239 

4. Temat: Formy kwasu powierzchniowego i podziemnego – jaskinie. 

s. 240-241 

5. Temat: Rzeźbotwórcza działalność rzek. 

s. 242-245 

Praca domowa: zad. 1 s. 247 

6. Temat: Typy ujść rzecznych. 

s. 245-247 

7. Temat: Niszcząca i akumulująca działalność lodowca górskiego. 

s. 248-249 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
   

Klasa II 

J. angielski: 

 



Podręcznik: strona 118 – Passive (zastosowanie)  

zad. 1 str. 118 – do zeszytu 

strona 86 – całość 

strona 88-89 – całość 

Ćwiczenia: strona 78,80,81 - całość 
 
 
INFORMATYKA 
 
Zaprojektuj baner szkoły. ( dowolna technika graficzna)  
  
EKONOMIA W PRAKTYCE 
 
Temat : Biznesplan małego przedsiębiorstwa. 
   
Praca domowa: Wymień i opisz czynniki decydujące o lokalizacji firmy. 


