
Zakres tematów do przerobienia w domu. Klasa 3. 
 

FIZYKA 

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

1. Soczewki. Konstrukcja obrazu w soczewkach (podręcznik str. 289 - 311) 
2. Zwierciadła płaskie i kuliste. Konstrukcja obrazów w zwierciadłach.(podręcznik str. 

311- 321). 
3. Polaryzacja światła. (str. 330 – 338) 
4. Rozwiązywanie zadań. 
5. Efekt fotoelektryczny. 
6. Budowa i zasada działania fotokomórki. 
7. Falowa natura materii. 
8. Falowa natura materii a budowa atomu. 
9. Promieniowanie rentgenowskie. 

 

Proszę przygotować notatkę do powyżej podanych tematów na podstawie 
informacji zawartych w podręczniku „Zrozumieć fizykę 3” oraz stron 
internetowych (edukacyjnych) według następujących punktów: 

1. Konstrukcja obrazów otrzymywanych za pomocą soczewek (soczewki skupiające); 
wykonaj konstrukcje, podaj cechy obrazów otrzymywanych za pomocą soczewek. 
(str. 289- 311) 

2. Rodzaje zwierciadeł.  
3. Konstrukcje obrazów otrzymywanych za pomocą zwierciadeł. (str. 312- 321). 
4. Polaryzacja światła; filtry polaryzacyjne; polaryzacja przez odbicie; kąt Brewstera, 

zastosowanie filtrów polaryzacyjnych.(str. 330-338). 
5. Efekt fotoelektryczny.( str. 348- 353). 
6. Budowa i zasada działania fotokomórki (str. 354 -360) 
7. Falowa natura materii (str. 361- 367) 
8. Falowa natura materii a budowa atomu. (str. 368- 378) 
9. Promieniowanie rentgenowskie. (str. 379-388). 
10. Rozwiąż zadania: 1,2,3, str. 294; zad. 1 str. 305; zad. 1 str. 311, zad. 1, 2 str.353 
11. Przygotuj referat na temat: „Wady wzroku i sposoby ich korygowania” lub 

„Zastosowanie polaryzatorów”. 

 

PRZYRODA 

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

1. Śmiech i płacz (podręcznik str. 104 - 108) 
2. Emisja dźwięków przez instrumenty muzyczne. (str.105- 106) 
3. Kręgosłup jako układ biomechaniczny. (str.109- 110) 



 

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

1. Podstawowe cechy dźwięków (wysokość, barwa, natężenie, głośność). 
2. Emisja dźwięków przez instrumenty muzyczne (np. gitara). 
3. Emisja dźwięków przez człowieka. 
4. Śmiech. 
5. Płacz. 
6. Kręgosłup (str. 109-110) 
7. Zapisz odpowiedzi do zadań:1,2,3, str. 108; zad.1 str. 113 

 Historia i społeczeństwo 

Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika:Rządzący i rządzeni .s.86-109 

1. Wielkie rewolucje 

2. Rewolucje społeczne 

3.Społeczeństwo bez państwa 

4. Komuna Paryska 

Praca domowa ;ćw.1,3 s.91, ćw. 3 s. 98, ćw..1 s.103. ćw. 1,2 s.108 

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.190-223 

1.Historyczne przykłady łamania praw człowieka 

2.Przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie. 

3.Europejski system ochrony praw człowieka 

4.Polski system ochrony praw i wolności 

5. Organizacje pozarządowe w walce o prawa człowieka. 



Praca domowa ; ćw.1 s.198, ćw. 3 s. 211, ćw..3 s.216. ćw. 3 s.22 

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.  

Uczniowie zdający wos na maturze proszeni są o przygotowanie się do zaliczenia pytań 
maturalnych; sprawdzian podzielony będzie na dwie części cz.1; pyt.111-146 , 2 część; pyt.147-174 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Klasa III 

Prace pisemne na ocenę dla osób zdających poziom podstawowy: 

1. E-mail/wpis na blogu ( na wybrany temat z zakresu rozdziałów 1-14 z podręcznika ze 
stron poświęconych tematyce „Pisanie” po każdym z rozdziałów – tj. strony, 
38,52,66,80,94,108,122,136,150,164,178,192,206,220). (zakres słów 80-130) 

2. Opis obrazka w formie pisemnej (wybrany obrazek z rozdziałów 1-14 podręcznika ze 
stron poświęconych tematyce „Mówinie” , „Mówienie – Zestaw Powtórzeniowy” po 
każdym z rozdziałów – tj. str. 
39,43,53,57,67,7181,85,95,99,109,113,123,127,137,141,151,155,165,169,179,183,193
,197,207,211,221,225. 

3. Rozmowa z odgrywaniem roli - zadanie 2 str 99.  

Praca pisemna na ocenę dla osób zdających poziom rozszerzony: 

1. Rozprawka za/przeciw na temat „Wady i zalety posiadania telefonu komórkowego”. 
(zakres słów 200-250) 

Do opanowania rozdział 6 „Żywienie” oraz rozdział 7 „Zakupy i usługi”. 

1. Słownictwo rozdział 6, 7 – ćw. 3,4,5,6,10 str. 100-101; ćw. 2,3,8,11,12 str 114-115 
2. Środki językowe rozdział 6,7 – ćw. 1,2,3 str 107; ćw. 1,2 str 121. 
3. Gramatyka str 246-247; 268-269.  

 

JĘZYK NIEMIECKI 

Klasa III (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.180-181(osoby które jeszcze nie zaliczyły), kartkówka ze słownictwa 80-81 a 
także sprawdzone zadania domowe. 

Temat Opracowanie Notatka Praca domowa 



tematu 

Essen – środki 
językowe 

Proszę zrobić 
zadania w 
repetytorium 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 9 str.94 
(proszę pracować ze 
słownikiem str.92-
93) 

Proszę przepisać z 
zadania 6 str.94 
zdania nr 1-5 oraz 
A, D E i 
przetłumaczyć. 

Proszę nauczyć 
się słownictwa 
str.92-
93(maturzystki) 

Essen – 
czasowniki 
modalne. 

Proszę wykonać w 
repetytorium 
następujące zadania 
z tematu nr 13 
Czasowniki 
modalne 

Zad. 1, 2, 3, 4 
str.214-215 

Proszę wpisać do 
zeszytu następująca 
notatkę: 

wollen – chcieć 

können – móc, 
umiec, potrafic 

müssen-musiec 

sollen – mieć 
powinnośc 

dürfen – mieć 
pozwolenie 

mögen – Lubic 

Proszę przepisać z 
tabelki „Przykłady 
budowy zdania z 
czasownikiem 
modalnym „str.214 
– 3 pierwsze zdania. 

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

Gesund Essen – 
nawyki 
żywieniowe 

Proszę wykonac w 
repetytorium zad. 1, 
2, 6 str. 98 

Proszę wypisać z 
zad. 8 str.98 
słownictwo z ramki 
i przetłumaczyć je.  

Proszę 
odpowiedzieć 
pisemnie w 
zeszycie na 
pytania: 

1.Wer kocht bei 
dir zu Hause? 

2. Wer macht bei 
dir Einkäufe? 



3. Wie ernährst 
du dich?Warum? 

Maturzystki: 
Proszę o 
zrobienie 
następujących 
zadań z 
repetytorium 
zad.2 str.96, 
zad.3, 4, 5 str.97 

Was gibt es im 
Menü? – wizyta w 
restauracji czy 
gotowanie 
wdomu? 

Proszę wykonać w 
repetytorium 
następujące zadania 
2, 4, 5 str.101 

 

 

 

 

 

 

Proszę przepisac 
dialog z zad.2 
str.101 

 

 

Proszę opisac 
ilustracje z zad.1 
str.100 i 
odpowiedziec 
pisemnie na pytanie 
1. Czy te osoby 
czerpią radośc ze 
wspólnego 
gotowania? 

2. czy Ty chętnie 
jadasz z 
przyjaciółmi? 

Proszę zrobic 
zad. 6 a str.101 
(bez punktu b) 

 

 

Proszę pisemnie 
wykonac zad. 3 
str.100 (pomogą 
zwroty ze str.25 
– odrzucanie 
propozycji i 
sugestii) 

 

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

Tematy do realizacji: Obliczanie V i Pc graniastosłupów, ostrosłupów i brył 
obrotowych. Przypomnienie i utrwalenie zagadnień dotyczących 
planimetrii,  rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych. 



Zbiór zadań maturalnych str. 73-109. 

Rozwiązania proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym 

 JĘZYK POLSKI 

KLASA 3 

1,2,3 temat 

„Tango” Mrożek: /notatka/ 
- problematyka dzieła i charakterystyka bohaterów: Artur, Edek, Stomil, Eleonora, Ala 
- absurdalny charakter dzieła – uzasadnienie wraz z cytatami z dzieła 
- znaczenie tytułowego tańca; motyw tańca w „Weselu” Wyspiańskiego i „Tangu” Mrożka 
/zagadnienie jako praca domowa – do oceny/ 

/interpretacja tematu do rozprawki – na email/ 

4 temat 

Interpretacja wiersza Zagajewskiego „Jechać do Lwowa” s. 102 

- notatka: wyjaśnić pojęcia: epifania, arkadia oraz ćw. 1,2,3 s. 103  

5 temat 

Problematyka dzieła Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych” /s. 111/  

- notatka: ogólny sens dzieła, znaczenie pojęcia „powieść inicjacyjna”, ćw.1,2,3 s.113  

6 temat 

Interpretacja frag. dzieła Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem” s.126 

-notatka: ćw. 1,2,3 s.128 

7,8,9 temat 

Powtórzenie „Lalki” Prusa – materiały do rozprawek w email 

- notatka: problematyka dzieła, ogólnie o bohaterach /Wokulski, Łęcka, Rzecki, Stawska, 
Krzeszowscy, Ochocki/, znaczenie tytułu dosłowne i metaforyczne; uzasadnienie, że dzieło 
jest typowym utworem pozytywistycznym /minimum 3 kluczowe pojęcia epoki w odniesieniu 
do problematyki tekstu/ 

 

 



GEOGRAFIA 

Kl. III 

1. Temat: Jeziora i ich charakterystyka. 

s. 41- 43 

Podręcznik Oblicza geografii kl. III 

2. Temat: Sztuczne zbiorniki wodne i ich znaczenie. 

s. 44 

3. Temat: Wody podziemne, mineralne i termalne w Polsce.  

s. 44-46 

Praca domowa: zad. 4 s. 46 

4. Temat: Charakterystyka Morza Bałtyckiego. 

s. 47-50 

5. Temat: Życie w Bałtyku.  

s. 51-52 

6. Temat: Budowa profilu glebowego, proces glebotwórczy.  

s. 53-54 

7. Temat: Zróżnicowanie glebowe Polski, degradacja gleb. 

s. 54-58 

8. Temat: Świat roślin i zwierząt Polski.  

s. 59-63 

Praca domowa: zad. 2 s. 63 

 

INFORMATYKA 
  
Proszę wykonać projekt uczniowski „Szkoła w obiektywie”. Ocena projektów 
po powrocie do szkoły.  


