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Zadania do wykonania przez uczniów w domu. 

 

 Historia i społeczeostwo (Klasa IIIA TB/TG i klasa IIIB TI/TE)  

Temat: Elementy feudalizmu w czasach nowożytnych. 

1. Dualizm gospodarczy w Europie 

2. Folwark szlachecki 

3. Jak zanikało poddaostwo chłopów? 

 

Temat: Rzeczpospolita – królestwo czy republika? 

1. Początki polskiego parlamentaryzmu za panowania poszczególnych króli. 

2. Obrady sejmu walnego 

3. Wolna elekcja 

4. Sejmiki ziemskie 

 

 Historia (klasa 1a BS) 

Temat: Wojna poza Europą 

1. Wojna w Afryce: 

a) Imperialne plany Włochów  

b) Koniec walk w Afryce 

2. Wojna na Atlantyku w latach 1941 - 1943 

3. Wojna na Pacyfiku 

a) atak Japooczyków na Pearl Harbor 

b)znaczenie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny 

 

 Geografia (klasa  1a BS, klasa 1c BS) 

Temat: Globalizacja. Przyczyny i skutki 

1. Globalizacja (def.) 

2. Skutki globalizacji 

a) pozytywne 

b) negatywne 

3.Postawy przyjmowane wobec globalizacji. 

 

 Geografia (klasa 1b BS) 

Temat: Wyżywienie na świecie 

1. Przyczyny głodu na świecie 

2. Poziomy wyżywienia 

3. Sposoby ograniczenia głodu na świecie 

4. „Zielona rewolucja”  

 

 



 Geografia (klasa IA) 

Temat: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe. 

1. Cele integracji 

2. Skutki integracji (wymienid po 4) 

a) pozytywne 

b) negatywne 

3. Wyjaśnid terminy: 

-  import 

- eksport 

-  reeksport 

- bilans handlowy 

4. Organizacje międzynarodowe 

 

 Geografia (klasa IB) 

Temat: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym paostw. 

1. Przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym paostw świata. 

2. Wskaźniki rozwoju społecznego 

3. Cechy krajów o różnym poziomie rozwoju (wymienid po 4 dla każdego kraju) 

a) kraje słabo rozwinięte 

b) kraje średnio rozwinięte 

c) kraje wysoko rozwinięte 

 

 Geografia rozszerzona (klasa III A) 

Temat: Typy elektrowni 

1. Zalety i wady wybranych typów elektrowni 

          2. Przyczyny i skutki rozwoju energetyki atomowej 
 3. Energetyka alternatywna 
 
 Temat: Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji 
 1. Czynniki koncentracji przemysłu 
 2. Rodzaje okręgów przemysłowych 
 3. Etapy rozwoju okręgu przemysłowego 
 4. Restrukturyzacja przemysłu i jej skutki 

 

 Geografia rozszerzona (klasa III B) 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Przemysł 

1. Wykonad krzyżówkę (hasło PRZEMYSŁ) – wszystkie pytania i odpowiedzi z działu –Przemysł 

2. Rozwiązad „Test maturalny” zamieszczony w podręczniku podsumowujący w/w dział . 

podręczni s. 213-214 

 

Temat: Znaczenie usług we współczesnym świecie 

 1. Podział usług 
  2. Sekcje usługowe 
  3.Etapy rozwoju usług 
 

 



 Geografia rozszerzona (Klasa II A/B) 

Temat: Ruchy górotwórcze 

1. Rodzaje procesów endogenicznych (wewnętrznych) 

2. Ruchy górotwórcze (orogenezy) 

3. Obszary fałdowao 

 

Temat: Deformacje tektoniczne i typy genetyczne gór 

1. Deformacje tektoniczne (opis + rys) 

2. Typy genetyczne gór 

 

 Geografia (Klasa 1d BS, klasa IE) 

Temat: Rzeźbotwórcza działalnośd rzek 

1. Rzeźbotwórcza działalnośd rzeki  

a)odcinek górny, 

b) odcinek środkowy,( powstawanie meandrów) 

c) odcinek dolny 

2.Typy ujśd rzecznych 

 

 Geografia (Klasa 1f BS) 

Temat: Rzeźbotwórcza działalnośd lodowców górskich i lądolodów 

1. Niszcząca, transportowa i akumulacyjna działalnośd lodowców 

2.Formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności lodowców 

3. Formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności lądolodów 

 

 Geografia (Klasa 1e BS) 

Temat: Rzeźbotwórcza działalnośd morza 

1. Niszcząca i budująca działalnośd morza 

2. Formy rzeźby terenu powstałe wskutek rzeźbotwórczej działalności morza (klif, mierzeja) 

3. Typy wybrzeży 

 

 Geografia (Klasa IC, klasa ID) 

Temat: Rzeźbotwórcza działalnośd wiatru 

1. Niszcząca, transportowa i budująca działalnośd wiatru 

2. Formy rzeźby terenu powstałe w wyniku rzeźbotwórczej działalności wiatru 

3. Rodzaje pustyo 

4. Rodzaje wydm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Geografia rozszerzona (Klasa IV A/B) 

Temat: Powtórzenie wiadomości - Polska w świecie.  Zróżnicowanie regionalne Polski 

1. Inwestycje zagraniczne w Polsce 

2. Regiony fizycznogeograficzne Polski i ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

3. Praca z arkuszami maturalnymi CKE, 

 
Temat: Powtórzenie wiadomości - Problemy współczesnego świata 

1. Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego paostw świata 

2. Współczesne konflikty zbrojne 

3. Organizacje międzynarodowe 

4. Praca z arkuszami maturalnymi CKE, 

 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości - Degradacja i ochrona środowiska przyrodniczego 

w Polsce i na świecie. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

1. Ochrona środowiska przyrodniczego 
2. Obiekty przyrodnicze objęte ochroną w Polsce i na świecie 

3.  Praca z arkuszami maturalnymi CKE, 

 


