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TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH 

Rok szkolny 2016/2017 
 

1. Wpływ polityki państw OPEC na światową gospodarkę.  

2. Czy Izrael skazany jest na wojnę do końca świata i jeden dzień dłużej?  

3. Czy usłyszymy jeszcze o IRA?  

4. Tybet - niepodległe państwo czy chińska prowincja.  

5. Przemysł motoryzacyjny w Polsce.  

6. Struktura surowcowa polskiej energetyki.  

7. Polska w Unii Europejskiej - zbawienie czy katastrofa?  

8. Turystyka jednym z filarów polskiej gospodarki - czy to możliwe?  

9. Czy dzisiejsze państwo polskie liczy się ze zdaniem swoich obywateli - mój wpływ na życie mojej 

dzielnicy, miasta, kraju.  

10. Polityczne konsekwencje rozpadu Jugosławii.  

11. Znaczenie Krzemowej Doliny dla amerykańskiej i światowej gospodarki.  

12. Konsekwencje przystąpienia Polski do NATO.  

13. Rozwój i problemy latynoamerykańskich miast - gigantów.  

14. Zmiany w strukturze surowcowej światowej energetyki.  

15. Polska krajem tranzytowym - źródło zysków czy kłopotów?  

16. Energetyka atomowa w Polsce i na świecie.  

17. Handel z Rosją - przykra konieczność czy szansa dla polskiej gospodarki?  

18. Rola religii w konfliktach współczesnego świata.  

19. Zmiany struktury wiekowej, narodowościowej i wyznaniowej w Europie na przełomie tysiącleci - 

przyczyny i prognozowane skutki.  

20. Zagraniczne inwestycje kapitałowe w Polsce - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki. 

21. Eksploracja kosmosu - drogie hobby dla garstki uczonych czy wyższa konieczność?  

22. Trzy, najważniejsze Twoim zdaniem, problemy przed jakimi stanie świat w XXI wieku.  

23. Czy powinniśmy tęsknić do euro?  

24. Co dalej starzejąca się Europo?  

25. Turcja w UE. Czy to aby na pewno dobry pomysł?  

26. Hiszpania - jeszcze państwo czy już tylko luźna federacja?  

27. Czy potrzebujemy światowego żandarma?  

28. Talibowie - terroryści czy zbawiciele świata?  

29. Globalizacja - powód do radości czy obaw?  

30. Kim Dzon Il - mąż stanu, błazen czy niebezpieczny szaleniec?  

 

 
Każda praca dodatkowa musi spełniać poniższe wymagania: 
 

 Każdy uczeń wykonuje jedną pracę semestralną - pisemną w semestrze I i jedną w semestrze II 

(łącznie 2 prace) 

 Strona tytułowa (Poniżej wzór do poprania) 

 Ilustracje, zdjęcia, diagramy, wykresy (w zależności od wybranego tematu). 

 Minimum 2 - 6 strony maszynopisu lub 3 – 6 stron pismem ręcznym. 

 Praca pisania odręcznie musi być przejrzysta i czytelna. 

 Czcionka Times New Roman rozmiar 12, lub Arial rozmiar 10. 

 Format pracy kartka A4. 

 Praca musi być zszyta zszywką lub być umieszczona w koszulce. 

 Każda praca musi posiadać bibliografię i przypisy dolne (w przypadku korzystania z różnych źródeł). 

 Każda praca powinna na końcu być zaopatrzona w podpis własnoręczny ucznia. 

 Prace, które nie spełniają wyżej wymienionych punktów, mogą być nieprzyjęte przez 

nauczyciela. 
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