
Klasa I br.

Język polski
Przygotowanie w zeszycie przedmiotowym następujących zagadnień:

1.Referat o epoce oświecenia - w Polsce i w Europie- ramy czasowe epoki, filozofia 
oświecenia, przebieg oświecenia w Polsce - działalność KEN, król Stanisław August 
Poniatowski, obiady czwartkowe, sylwetka i twórczość Ignacego Krasickiego (szczególnie 
Monachomachia oraz Żona modna)

2.Zbigniew Herbert- krótka notka biograficzna;  zapoznanie się z wierszem Powrót 
prokonsula, a następnie wyszukanie w tekście i wyjaśnienie wszystkich postaci i słów 
wywodzących się z antyku 

→ dla chętnych (na dodatkową ocenę) przygotowanie prezentacji multimedialnej/ referatu o 
największych filozofach epoki oświecenia - Diderot, Wolter, Kant.

Język angielski
Nazwy środków transportu, 
Czas prezent continuous
Opisywanie osób, miejsca i czynności

Historia 
Referat nt. żołnierzy wyklętych

Matematyka
Utrwalić i ćwiczyć zadania i przykłady w zakresie:
- przekształcania wyrażeń algebraicznych
- działania w zbiorze liczb wymiernych

Biologia 
Klasa 1 P
1. Cechy organizmów.
- Wymień różnice między komórkami eukariotycznymi i prokariotycznymi.
2. Główne cechy komórek eukariotycznych.
- Wymień główne cechy komórek eukariotycznych.
Klasa 1 G
1. Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia.
- Argumenty przemawiające za stosowaniem technik inżynierii genetycznej w badaniach 
naukowych, medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska;
- Argumenty przemawiające przeciw stosowaniu technik inżynierii genetycznej.
2. Znaczenie badań nad DNA.
- Przykładowe gatunki organizmów i pozyskiwane od nich geny;
- Ustalanie pokrewieństwa i tożsamości osób na podstawie analizy DNA.

Chemia 
Klasa 1 P
1. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania wybranych kwasów beztlenowych.
- Kwas chlorowodorowy,
- Kwas siarkowodorowy.
2. Otrzymywanie, właściwości i zastosowania wybranych kwasów tlenowych. 
- Kwas siarkowy (IV),
- Kwas siarkowy (VI),
- Kwas azotowy (V),



- Kwas fosforowy (V),
- Kwas węglowy. 
Klasa 1 G
1. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze.
- Wymień alternatywne źródła energii;
- Opisz zalety i wady alternatywnych źródeł energii.
2. Właściwości mydeł i ich otrzymywanie.
- Proces zmydlania tłuszczów;
- Właściwości mydeł.

Fizyka 
- Co to jest gwiazda, jak żyje i umiera?, podział galaktyk, diagram H-R-opisać te zagadnienia

Wychowanie fizyczne
Każdy uczeń wybiera sobie jeden temat i pisze wypracowanie minimum na 2 strony A4
1. Mój największy autorytet sportowy, co mnie w nim aspiruje i dlaczego akurat on?
2. Wychowanie Fizyczne i zdrowa dieta jaki wpływ mają na nasz organizm?
3. Moje największe marzenie sportowe?

Teoretyczne kształcenie zawodowe – kucharze
Zagadnienia do opracowania z przedmiotów zawodowych teoretycznych gastronomicznych
1. Charakterystyka substancji dodatkowych dodawanych do żywności.
2. Wypisz po 10 potraw: kalorycznych, lekkostrawnych,  łatwopsujących się. 
3. Podział i charakterystyka mlecznych napojów fermentowanych.
4. Różnica między śmietaną a śmietanką.
5. Zastosowanie mleka spożywczego do sporządzania potraw. (należy wymienić jak 
najwięcej z krótkim opisem)
6. Opisz w punktach proces technologiczny sporządzenia kisielu mlecznego. 
(proszę wkleić puste opakowanie  po kisielu mlecznym o nazwie handlowej BUDYŃ)
7. Opisz wady i zalety korzystania z kuchenki mikrofalowej  w zakładzie 
gastronomicznym.

Teoretyczne kształcenie zawodowe – telekomunikacja
a) BHP:
01.Symbole związane z BHP: Ochrona przeciwpożarowa, środowiskowa 
i ergonomia,
02. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.
Opracowanie własne wiedzy z książeczki Szkolenia Grup Energetycznych do 1 KV oraz 
Wikipedii bez kopiowania i wklejania a jeśli zajdzie taka konieczność to przerobić tekst na 
inny własny.

b) Działalność Gospodarcza:
01. Spółka Akcyjna,
02. Spółka Cywilna.
Opracowanie wiedzy z Wikipedii bez kopiowania i wklejania a jeśli zajdzie taka konieczność 
to przerobić tekst na inny własny.

c) Elektrotechnika i Elektronika:
01.Rozróznianie zjawisk zachodzących w polu elektrycznym 
oraz magnetycznym i optycznym,
02.Rozróznianie zjawisk zachodzących w polu elektromagnetycznym,
03.Proste zadania na obliczanie parametrów pola elektromagnetycznego.
Opracowanie wiedzy z Wikipedii bez kopiowania i wklejania a jeśli zajdzie taka konieczność 
to przerobić tekst na inny własny.



d) Rysunek Techniczny:
01. Rysunki Techniczne kabli miedzianych oraz światłowodowych
Opracowanie własne wiedzy z Wikipedii bez kopiowania i wklejania a jeśli zajdzie taka 
konieczność to przerobić tekst na inny własny.

e) Tory oraz Trakty telekomunikacyjne:

01. Media transmisyjne miedziane oraz optyczne, sposoby ich klasyfikacji
Opracowanie własne wiedzy z Wikipedii bez kopiowania i wklejania a jeśli zajdzie taka 
konieczność to przerobić tekst na inny własny.

mechanik samochodowy

  1 KLASA

  Na portalu YouTube proszę oglądać filmiki O:
  1.Historia rozwoju motoryzacji od 1890r do Współczesności
  2.Naprawa silnika spalinowego
  3.Obsluga akumulatora samochodowego Kwasowego i Żelowego
  4.Budowa i dzialanie SPRZĘGŁA w aucie

  I PROSZĘ KAŻDEGO DNIA ZROBIĆ 1 NOTATKĘ Z OGLADANYCH FILMÓW NA 1 
STRONĘ KARTKI 
  Z ZESZYTU



Wiedza o społeczeństwie, Geografia


