Zagadnienia egzaminacyjne dla klasy

6

JĘZYK POLSKI:
1. czytanie ze zrozumieniem (pytania do tekstu);
2. definicja powieści fantastycznej;
3. rozpoznawanie aforyzmu w tekście (wskazanie zdania o charakterze
aforyzmu);
4. przypisywanie cech do danej postaci;
5. rozpoznawanie, czy dane pytanie jest retoryczne;
6. wskazywanie czasowników dokonanych i niedokonanych;
7. wskazywanie w tekście zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie;
8. sporządzanie wykresu zdania prostego (rozbiór zdania),
wskazywanie związku głównego i związków pobocznych;
9. wskazywanie przydawki w danym zdaniu;
10.
odmiana rzeczownika przez przypadki;
11. interpretacja prostych wierszy;
12.rozpoznawanie w wierszu środków stylistycznych (epitet,
porównanie, metafora, wyraz dźwiękonaśladowczy, anafora);
13.rodzaje rymów;
14.pisanie tekstów: ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, dedykacja, list
nieformalny, list oficjalny, opowiadanie, opis.

MATEMATYKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obliczanie procenta danej liczby;
wyrażenie algebraiczne;
rozwiązywanie równań;
zamiana jednostek;
pole trójkąta;
konstrukcja kąta o danej mierze;
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7. układ współrzędnych;
8. proste równoległe przecięte prostą - kąty wierzchołkowe, kąty
przyległe;
9. miary kątów przyległych;
10.
proste przecinające się, obliczanie kątów;
11. działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;
12.graniastosłupy proste;
13.czworościan foremny;
14.siatki graniastosłupów prostych;
15. zadania tekstowe.

PRZYRODA
1. Wymień planety układu słonecznego. jak nazywa się nasz
galaktyka?
2. Podaj dowody na kulistość Ziemi.
3. Jaki wpływ na ziemię ma nasz naturalny satelita?
4. Omów następstwa ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.
5. Jak zmienia się oświetlenie ziemi w ciągu roku?
6. Jaki kierunek wskazują południki i równoleżniki? Wymień cechy
charakterystyczne południków i równoleżników.
7. Czym się różni siatka kartograficzna od siatki geograficznej?
8. Korzystając z atlasu określ położenie Oceanu Spokojnego
i Indyjskiego (z jakimi kontynentami graniczy od wschodu zachodu,
północy i południa, oraz z jakimi łączy się akwenami).
9. Na przełomie jakiego wieku miały miejsce wielkie odkrycia
geograficzne?
10.
Jaki cel miała wyprawa Krzysztofa Kolumba? Jakich odkryć
dokonali inni żeglarze tamtej epoki?
11. Wymień kontynenty i oceny, wskaż je na globusie. Wskaż stary
i nowy świat.
12.Wymień strefy krajobrazowe Ziemi. Jakie cechy klimatu są
charakterystyczne dla danej strefy.
13.Rozpoznaj krajobraz. Podaj cechy charakterystyczne dla stepu, tajgi
sawanny .lasów równikowych tundry.
14.Wskaż wśród poniższych określeń wszystkie te, które dotyczą
tundry.
15. Wymień organizmy zamieszkujące daną strefę klimatyczną.
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16.Podaj przykłady mieszanin jednorodnych i nie jednorodnych. Podaj
sposoby rozdzielania mieszanin.
HISTORIA
1. Podaj przyczyny powstania Trójprzymierza i Trójporozumienia.
Jakie państwa wchodziły w ich skład.
2. Co było bezpośrednią przyczyną wybuchu I Wojny Światowej?
3. Jak toczyła się I Wojna Światowa na dwóch głównych frontach wschodnim i zachodnim?
4. Jaki rodzaj broni po raz pierwszy zastosowano w walce podczas I
Wojny Światowej?
5. Jak kształtował się ruch niepodległościowy po ostatnim wielkim
zrywie jakim było powstanie styczniowe? (działalność Romana
Dmowskiego, Józefa Piłsudzkiego, Ignacego Paderewskiego).
6. Jaka była przyczyna wycofania się z wojny Rosji?
7. Wyjaśnij sytuację geopolityczna w Europie po zakończeniu I Wojny
Światowej?
8. Wyjaśnij przyczynę wybuchu powstania wielkopolskiego.
9. Co było przyczyną i jakie były skutki przeprowadzenia plebiscytów
po I Wojnie Światowej
10.
Dlaczego po odzyskania niepodległości Polska toczyła wojnę
z Rosją bolszewicką? (Bitwa Warszawska)
11. Co to znaczy monarchia parlamentarna? Podaj przykłady
europejskich monarchii.
12.Podaj przyczyny i skutki dojścia Hitlera do władzy.
13.Wymień polskich noblistów.
14.Opowiedz o reformach przeprowadzonych w czasie II
Rzeczpospolitej.
15. Przywódcą jakiego państwa był Józef Stalin, jaki ustrój w tym kraju
panował.
16.Co łączy a co różni generałów Władysława Andersa i Zygmunta
Berlinga.
17. Jaką funkcję w czasie wojny pełnił Władysław Sikorski.
18.
Podaj przykłady heroicznej walki wojny obronnej września
1939 roku. (Wizna, Westerplatte i inne)
19.Jak toczyło się codzienne życie w okupowanej Warszawie?
20.
Przedstaw działania polskich harcerzy podczas okupacji.
21.Czym charakteryzował mały sabotaż.
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22.
Jaka była sytuacja geopolityczna Polski po zakończeniu II
Wojny Światowej?
23.
Co doprowadziło do powstania związków zawodowych NSZZ
Solidarność i jakie były tego konsekwencje?
24.
Wymień prezydentów III Rzeczpospolitej.
25.
Jaki ustrój polityczny jest obecnie w Polsce?
26.
Wymień formy demokracji bezpośredniej.
27.
Wyjaśnij co oznaczają skróty ONZ i NATO. Czym zajmują się
te organizacje.
28.
Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
INFORMATYKA
1. Do czego służy program Power Point?
2. Jakie znasz narzędzia do prowadzenia rozmowy na żywo za
pomocą komputera?
3. Po czym można rozpoznać konkretną przeglądarkę
Internetową?
4. Co to są wirusy komputerowe i jak można się przed nimi
zabezpieczać?
5. Jakie znasz zasady netykiety?
6. Do czego służy serwer?
7. Co to jest Internet
8. Co oznacza skrót Wi-Fi
9. Co to jest algorytm? podaj przykład prostego algorytmu.
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