
 
 
 
 

 
PRZEDMIOT 

ZAGADNIENIA DO 
SAMODZIELNEGO 
OPRACOWANIA 

 
MATERIAŁY EDUKACYJNE 

Historia i 
społeczeństwo   
 
klasa druga 
LOD 

1. Obywatel w greckiej 
polis i obywatel rzymski 
2. Średniowieczna 
monarchia i władza w 
średniowiecznym mieście 

 Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i 
społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Poręcznik do liceum i 
technikumWydawnictwa WSiP 

 
 

Wiedza o 
społeczeństwie
_ zakres 
rozszerzony  
 
klasa druga 
LOD 

1. Polityka i kultura 
polityczna 
2. Ideologie, doktryny i 
programy polityczne 
3. Systemy partyjne 
4. Demokracja i modele 
ustrojowe państw 
demokratycznych 

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz, W centrum 
uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum 
ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zares rozszerzony. 
Wydawnictwo Nowa Era 

 

Wiedza o 
społeczeństwie
_ zakres 
rozszerzony  
 
klasa trzecia 
LOD 

1. Stosunki 
międzynarodowe i 
globalizacja 
2. Współczesne konflikty 
międzynarodowe 
3. Międzynarodowy 
system bezpieczeństwa 
4. Integracja europejska 
5. Polska polityka 
zagraniczna 
6. Prawa człowieka 

Podręcznik -  
Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki, W centrum 
uwagi. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres 
rozszerzony. Cześć 2. Wydawnictwo Nowa Era 

 

Język angielski   
 
klasa trzecia  
 
nauczyciel :KH  

1. Ogłoszenie 
2. Czasowniki modalne 
3. Słownictwo związane 

ze zdrowiem 
4. Powtórzenie 

wiadomości 
 

podręcznik „My Matura Success” pre-intermediate, 
wydawnictwo Pearson 

Język angielski   
 
klasa druga 
 
nauczyciel :KH 

1. Zaproszenie 
2. Z przeszłości znanych 

osób 
3. Wspomnienia 
4. Szkolne czasy 
5. Studia zagranicą 
6. Dobre i złe wiadomości 
7. E-mail z przeprosinami 
8. Gry komputerowe dla 

każdego? 
9. Powtórzenie 

wiadomości 

podręcznik „New Matura Success” elementary, 
wydawnictwo Pearson 

 

 
 
 
 
 



 

 
PRZEDMIOT 

ZAGADNIENIA DO 
SAMODZIELNEGO 
OPRACOWANIA 

 
MATERIAŁY EDUKACYJNE 

Matematyka, 
zakres 
podstawowy 
 

klasa druga 
 
nauczyciel :SG 

 

1. Długość okręgu, pole 
koła. 
2. Wzajemne położenie 
dwóch okręgów. 
3. Wzajemne położenie 
okręgu i prostej. 
4. Kąty w okręgu. 
5. Pole trójkąta. 
6. Okrąg wpisany w 
trójkąt. 
7. Okrąg opisany na 
trójkącie. 
 

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych MATeMAtyka 
klasa 2, poziom podstawowy, 
wydawnictwo NOWA ERA. 

Matematyka, 
zakres 
podstawowy 
 

klasa trzecia 
 
nauczyciel :KW 

1.Funkcje wymierne 

⎯ sumy algebraiczne: 
dodawanie, 
odejmowanie, 
mnożenie 

⎯ wzory skróconego 
mnożenia 

⎯ równania wyższego 
stopnia 

⎯ proporcjonalność 
odwrotna 

⎯ wykres i własności 
hiperboli 

⎯ dziedzina wyrażenia 
wymiernego 

⎯ upraszczanie 
wyrażeń wymiernych 

⎯ równania wymierne 
⎯ obliczanie wartości 

sumy algebraicznej, 
wyrażenia 
wymiernego 

2.Funkcje trygonometryczne 

⎯ definicje funkcji 
trygonometrycznych 
kąta ostrego w 
trójkącie 
prostokątnym 

⎯ twierdzenie 
Pitagorasa 

⎯ związki między 
funkcjami 
trygonometrycznymi 

⎯ funkcje 
trygonometryczne 
kąta wypukłego 

⎯ odczytywanie 
wartości funkcji 

(polecane: podręcznik "MATeMAtyka"; wydawnictwo 
Nowa Era plus materiały przygotowane przez 
prowadzącego) 
 



trygonometrycznych 
i kątów z tablic 

3.Funkcje wykładnicze i 
logarytmy 

⎯ działania na potęgach 
⎯ wykres i własności 

funkcji wykładniczej 
⎯ definicja logarytmu 
⎯ własności 

logarytmów 
4.Ciągi 

⎯ wyrazy ciągu 
⎯ definicja ciągu 

arytmetycznego 
⎯ wzór ogólny ciągu 

arytmetycznego 
⎯ wzór na sumę n 

początkowych 
wyrazów ciągu 
arytmetycznego 

⎯ własność ciągu 
arytmetycznego 

⎯ definicja ciągu 
geometrycznego 

⎯ wzór ogólny ciągu 
geometrycznego 

⎯ wzór na sumę n 
początkowych 
wyrazów ciągu 
geometrycznego 

⎯ własność ciągu 
geometrycznego 

⎯ procent składany 
⎯ Geometria 

analityczna. 
⎯ równanie 

kierunkowe i ogólne 
prostej 

⎯ warunek 
równoległości i 
prostopadłości 
prostych 

⎯ wzór na środek 
odcinka 

⎯ wzór na długość 
odcinka 

5.Planimetria 
⎯ pole i obwód trójkąta 
⎯ cechy podobieństwa 

trójkątów 
⎯ skala podobieństwa 
⎯ wzajemne położenie 

dwóch okręgów 
⎯ kąt środkowy i kąt 

wpisany w okręgu 
⎯ twierdzenia o kątach 

wpisanym i 
środkowym 



Język angielski   
 
klasa trzecia  
 
nauczyciel :PA 

1. Zdania złożone z WHO, 
WHICH, WHERE, WHEN, 
WHOSE. 

2. E-mail z 
podziękowaniem. 

3. Mówienie o atrakcjach 
turystycznych, 
ciekawych wyjazdach i 
wymarzonych 
wakacjach. 

4. Zalety i wady różnych 
środków transportu. 

5. Słownictwo z zakresu: 
literatura, sztuka, film, 
teatr, muzyka. 

6. Pytanie o opinię, 
zdobywanie informacji i 
pytanie o pozwolenie. 

 
 

(polecane: Repetytorium maturalne, poziom 
podstawowy, rozdział 8 - Podróżowanie i turystyka 
oraz rozdział 9 - Kultura, wydawnictwo: Pearson) 
 

Geografia 
zakres 
rozszerzony 
 
klasa druga 
 
 

1. Rzeki i ich ustroje. 
Gospodarcze znaczenie 
rzek. Dorzecze, system 
rzeczny, dział wodny. 

2. Jeziora. Genetyczne typy 
jezior. Klasyfikacja jezior. 
Etapy rozwoju i 
zarastania jezior.  

3. Lodowce i lądolody. 
Powstawanie lodu 
lodowcowego. Typy 
lodowców.  

4. Wieloletnia zmarzlina. 
Bagna i torfowiska. 

5. Wody podziemne: 
pochodzenie, 
charakterystyka, rodzaje, 
temperatura.  

6. Gejzery i rodzaje źródeł. 

(polecane: podręcznik Oblicza geografii 1zakres 
rozszerzony, dział: Hydrosfera 
 wydawnictwo: Nowa Era) 

 

Geografia 
zakres 
rozszerzony 
 
klasa trzecia 
 

1. Pozytywne i negatywne 
skutki globalizacji. 

2. Płaszczyzny współpracy 
międzynarodowej i 
organizacje 
międzynarodowe. 

3. Pozytywne i negatywne 
skutki integracji 
europejskiej. 

4. Konflikty zbrojne na 
świecie: przyczyny, 
skutki, rejony konfliktów. 
Terroryzm. 

(polecane: podręcznik Oblicza geografii 2, poziom 
rozszerzony, dział: Problemy gospodarcze świata, 
wydawnictwo: Nowa Era) 
 

Język polski 
 
klasa druga 
 

1.  Świat myśli w 
"Pieśniach" J. 
Kochanowskiego 

2.  O cierpieniu i stracie 
bliskich - "Treny" J. 
Kochanowskiego 

 



3. O naturze  człowieka  w 
"Makbecie" W . Szekspira 

4.  Barok - wprowadzenie 
5. Sztuka w filozofia w 

baroku 
6. Poezja metafizyczna M. 

Sępa Sarzyńskiego 
 

Język polski 
 
klasa trzecia 
 

1. Cz. Miłosz wobec 
obojętności  na cierpienie 

2.  Los  człowieka w 
obozach 
koncentracyjnych - 
"Opowiadania " T. 
Borowskiego 

3. Łagry - o cierpieniu 
według G. Herlinga-
Grudzińskiego w "Innym 
świecie" 

4. Czas wojny i okupacji - 
powtórzenie 

5. Współczesność - 
wprowadzenie 

6. Filozofia i sztuka  we 
współczesności 

7. Echa wojny w twórczości 
T. Różewicza 

8. Wzorce antyczne w 
poezji Z. Herberta 
 

 

 
Polecane linki: 
 
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 
 
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-
nauczycieli/zbiory-zadan/ 
 
 
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

