
KLASA VII b 

Tematy zajęć do 20.03.2020 r. 

JĘZYK POLSKI: 

1. Juliusz Słowacki „Balladyna”. 

2. Składnia – zebranie wiadomości. 

3. Aleksander Fredro – „Zemsta”. 

4. Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny. 

Tematy 1 – 4 uczniowie realizują z e-podręcznika, wykonują zadania interaktywne.  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

5. „Latarnik” H. Sienkiewicza. 

Uczniowie czytają tekst z podręcznika s.152-162 

MATEMATYKA: 

Zakres materiału obejmujący trzy godziny lekcyjne: 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.  

Uczniowie powinni postarać się każdego dnia wykonać 5 zadań tekstowych, wykorzystując równania 

(łącznie 15 zadań). Objaśnienia znajdują się w podręczniku i na zdalnych lekcjach na podlaskiej 

platformie edukacyjnej. 

FIZYKA: 

1. Trzecia zasada dynamiki Newtona. 

2. Opory ruchu. 

Uczniowie czytają tematy z podręcznika i rozwiązują  zadania,  które są w stanie wykonać 

samodzielnie. 

BIOLOGIA: 

1. Utrwalenie wiadomości o układzie dokrewnym (zadanie 2 i 3 str.212 podręcznik). 

 

CHEMIA: 

1. Wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych (zadania 1 - 4 str.158 podręcznik). 

 

GEOGRAFIA: 

Na podstawie podręcznika (str. 144- 149) oraz innych źródeł informacji  wykonaj polecenia. 

1.Uszereguj etapy rozwoju przemysłu w Polsce po II wojnie światowej. Wpisz litery  we właściwe 

miejsca schematu.  

A. Uruchomienie nowoczesnych zakładów przemysłu elektronicznego. 

B. Rozwój przemysłu ciężkiego. 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


C. Zamykanie przestarzałych kopalń.  

D. Spadek wielkości produkcji i zmniejszenie liczby zatrudnionych w przemyśle.  

E. Zmiany struktury produkcji przemysłowej.  

F. Powstanie centrów kulturalnych i handlowych.  

G. Stosowanie materiałochłonnych i przestarzałych technologii.  

Etapy rozwoju przemysłu w Polsce po II wojnie światowej 

                                                            ………         .…….      

……..             ………           ……… 

                                                            …..…            ….…. 

 

2. Skreśl błędne informacje w podanych zdaniach. 

W 1988 roku w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej większość osób była zatrudniona w 

usługach / przemyśle.  

W 2015 roku w obu regionach najmniej osób pracowało w przemyśle / rolnictwie.  

Zarówno w 1988, jak i w 2015 roku więcej osób było zatrudnionych w usługach w  konurbacji

 katowickiej /  aglomeracji łódzkiej.  

W aglomeracji łódzkiej w 2015 roku w przemyśle pracowało około 30% / 68% zatrudnionych..  

 

3. Wymień trzy zmiany, które zaszły w strukturze produkcji przemysłowej w Polsce po 1989 roku. 

 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

HISTORIA: 

Lekcja 1.Geneza wybuchu I wojny światowej. Podręcznik str.167,ćwiczenie 1,2 - wykonaj w zeszycie 

przedmiotowym. 

Lekcja 2.I wojna światowa na ziemiach polskich. Podręcznik str.174,ćwiczenie 2,3 - wykonaj                

w zeszycie przedmiotowym. 

 

MUZYKA: 

 

Muzyka filmowa https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyka-filmowa.html 

 

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/02/muzyka-filmowa.html


JĘZYK ANGIELSKI: 

 

VII gr.1. 

Proszę wpisać poniższe tematy do zeszytu i wykonać zadania według poleceń. Notatki/ 

słownictwo/ zagadnienia gramatyczne również muszą znaleźć się w zeszytach. Pracujemy ze 

słownikami angielsko-polskimi w celu odszukiwania nieznanych słów.  

18.03.2020 

Subject: Możliwości naszego mózgu – rozmowy w oparciu o przeczytany tekst pt. „Human 

brain – a user’s guide”. 

Podręcznik str. 58. 

I. Proszę przeczytać tekst z zad. 1 i przetłumaczyć go przy pomocy słownika. 

Następnie odnaleźć słowa, które znajdują się w tabelce w zad. 1. Zapisać je w 

zeszycie, przetłumaczyć i zastanowić się nad użyciem ich w kontekście zdań w 

tekście. Proszę zapisać ponadto następujące słowa, wyrażenia do zeszytu i je 

przetłumaczyć: 

Brain, average weight, contain, cells, approximately, blood vessel, inteligence quotient, 

improve smbs score, food additives, artificial ingredients, movement, touch and pressure, 

taste, sight, face recognition. 

II. Proszę odpowiedzieć w zeszytach na pytania z zad. 2 na podstawie tekstu. 

Z tej lekcji należy znać słowa z tekstu i rozumieć ten tekst w ogóle, jego tematykę i fakty o 

ludzkim mózgu.  

20.03.2020 

Subject: Porównywanie sportowych dokonań z zastosowaniem stopniowania przymiotników. 

  

I. Proszę wejść na podany poniżej link i przeanalizować stopniowanie 

przymiotników: 

 

https://blog.fiszki.pl/darmowe-materialy/stopniowanie-przymiotnikow-angielski/ 

 

Nie trzeba przepisywać tego do zeszytu.  

 

 

II. Proszę uzupełnić zasadę gramatyczną z zad. 2. 

 

III. Proszę o przeanalizowanie informacji o sportowcach z zad. 3. Następnie w 

zeszytach proszę uzupełnić zdania 1-5 na podstawie tych informacji i użyć 

przymiotników w stopniu wyższym.  

https://blog.fiszki.pl/darmowe-materialy/stopniowanie-przymiotnikow-angielski/


IV. Proszę w zadaniu 4 napisać prawdziwe i fałszywe zdania dotyczące sportowców z 

zad.3.  Należy użyć przymiotników z ramki w stopniu wyższym i najwyższym.  

 

V. W zad. 5 należy ułożyć zdania na temat rzeczy w ramce B. Wykorzystujemy 

przymiotniki z ramki A w stopniu wyższym i najwyższym. Wzorujemy się na 

wypowiedziach pod poleceniem. 

 

Utrwalamy stopniowanie przymiotników i budowę zdań z ich użyciem.  

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

VII gr.2. 

Proszę wpisać poniższe tematy do zeszytu i wykonać zadania według poleceń. Notatki/ 

słownictwo/ zagadnienia gramatyczne również muszą znaleźć się w zeszytach. Pracujemy ze 

słownikami angielsko-polskimi w celu odszukiwania nieznanych słów.  

18.03.2020 

Subject: Możliwości naszego mózgu – rozmowy w oparciu o przeczytany tekst pt. „Human 

brain – a user’s guide”. 

Podręcznik str. 58. 

III. Proszę przeczytać tekst z zad. 1 i przetłumaczyć go przy pomocy słownika. 

Następnie odnaleźć słowa, które znajdują się w tabelce w zad. 1. Zapisać je w 

zeszycie, przetłumaczyć i zastanowić się nad użyciem ich w kontekście zdań w 

tekście. Proszę zapisać ponadto następujące słowa, wyrażenia do zeszytu i je 

przetłumaczyć: 

Brain, average weight, contain, cells, approximately, blood vessel, inteligence quotient, 

improve smbs score, food additives, artificial ingredients, movement, touch and pressure, 

taste, sight, face recognition. 

IV. Proszę odpowiedzieć w zeszytach na pytania z zad. 2 na podstawie tekstu. 

Z tej lekcji należy znać słowa z tekstu i rozumieć ten tekst w ogóle, jego tematykę i fakty o 

ludzkim mózgu.  

20.03.2020 

Subject: Porównywanie sportowych dokonań z zastosowaniem stopniowania przymiotników. 

  

VI. Proszę wejść na podany poniżej link i przeanalizować stopniowanie 

przymiotników: 

 

https://blog.fiszki.pl/darmowe-materialy/stopniowanie-przymiotnikow-angielski/ 

https://blog.fiszki.pl/darmowe-materialy/stopniowanie-przymiotnikow-angielski/


 

Nie trzeba przepisywać tego do zeszytu.  

 

VII. Proszę uzupełnić zasadę gramatyczną z zad. 2. 

 

VIII. Proszę o przeanalizowanie informacji o sportowcach z zad. 3. Następnie w 

zeszytach proszę uzupełnić zdania 1-5 na podstawie tych informacji i użyć 

przymiotników w stopniu wyższym.  

 

IX. Proszę w zadaniu 4 napisać prawdziwe i fałszywe zdania dotyczące sportowców z 

zad.3.  Należy użyć przymiotników z ramki w stopniu wyższym i najwyższym.  

 

X. W zad. 5 należy ułożyć zdania na temat rzeczy w ramce B. Wykorzystujemy 

przymiotniki z ramki A w stopniu wyższym i najwyższym. Wzorujemy się na 

wypowiedziach pod poleceniem. 

 

Utrwalamy stopniowanie przymiotników i budowę zdań z ich użyciem.  

JĘZYK NIEMIECKI: 

Powtarzamy rozdział: Essen in Deutschland 

Przetłumacz podane zdania na język niemiecki. /Podobne lub identyczne zdania znajdziesz w 

podręczniku/. 

Lekcja 1. 

1. W Niemczech je się na śniadanie chleb z masłem i miodem. 

2. Do tego pije się mleko lub kakao. 

3. Dzieci jedzą chętnie płatki kukurydziane z jogurtem. 

4. Na obiad je się w Niemczech makaron z sosem pomidorowym. 

5. Ja piję chętnie wodę mineralną lub herbatę. Co ty pijesz na kolację? 

Lekcja 2. 

1. Jak smakuje szkolne jedzenie w Polsce? 

2. W Brazylii uczniowie jedzą fasolę, mięso i frytki. 

3. Co sądzisz na temat szkolnego jedzenia w Izraelu? 

Lekcja 3. /Ćwiczymy odmianę czasownika möchten/ 

1. Co chciałbyś zjeść? 

2. My chcielibyśmy sok. 

3. Moja córka chciałaby zupę. 

4. Oni chcieliby Colę. 

 

 



RELIGIA: 

Temat: Chrzest naszej Ojczyzny 

 
Uczeń uzasadnia znaczenie chrztu dla historii Polski; opisuje związek Kościoła z życiem 

narodu polskiego. 

 

Podręcznik str. nr 110 – 113 

 

Notatka: 

Chrystianizacja Polski to proces przyjmowania chrześcijaństwa. Jego początkiem było 

przyjęcie Chrztu przez Mieszka I. Cały proces Chrystianizacji trwał do około XIV wieku, 

kiedy na ziemiach polskich praktycznie zanikły religie pogańskie.  

 

Ważne daty:  

960- 992 panowanie Mieszka I z dynastii Piastów, pierwszego historycznego władcy Polski 

966 chrzest Mieszka I; początek chrystianizacji Polski; chrzest w obrządku łacińskim i 

założenie biskupstwa w Gnieźnie, związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury 

chrześcijańskiej; zrównały państwo polskie z chrześcijańskimi krajami Europy; chrztu 

dokonał sprowadzony za zgodą cesarza duchowny włoski lub niemiecki Jordan 

991 DAGOME IUDEX - dokument wystawiony przez Mieszka I oddający państwo polskie 

pod opiekę papieżowi; dokument ten określał dość dokładnie granice ówczesnej Polski  

Przyczyny chrztu Polski  

• uniknięcie podporządkowania przez dominujące wówczas w Europie Państwo Cesarskie 

• sojusz z Czechami 

• chęć wzmocnienia autorytetu władcy 

• polepszenie funkcjonowania państwa 

• wzmocnienie więzi między ludźmi 

SKUTKI CHRZTU  

• biskupi zaczęli sprawować bardzo ważne stanowiska  

w państwie Polan 

• utworzono biskupstwa, np. w roku 968 powstało biskupstwo w Poznaniu 

• przyjęcie jednolitej wiary, odejście od bałwochwalstwa, guseł  

i wierzeń ludowych 

• utożsamianie się z Europą, w której dominowało chrześcijaństwo 

autorytet władcy jako pomazańca bożego 

• polityka z sąsiednimi państwami, na przykład z Czechami 

• wzmocnienie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich stworzenie państwa 

ponadplemiennego 

• umocnienie wewnętrznej struktury organizacyjnej w państwie 

• zjednoczenie ludzi poprzez wiarę w jednego Boga 

 

 

 

 



Temat: Święty Stanisław – patron ładu moralnego 

 

Uczeń zna najważniejsze wydarzenia z życia św. Stanisława, biskupa; umie wyjaśnić, dlaczego św. 

Stanisława możemy nazwać patronem chrześcijańskiego ładu moralnego; 

 
Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0 

 

Notatka do zeszytu: 

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. Uczył się w szkole katedralnej. 

Niewykluczone, że nauki pobierał również za granicą, być może w Paryżu. 

Święcenia kapłańskie Stanisław przyjął w roku 1060. Dwanaście lat później, w roku 1072, został 

biskupem Krakowa. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy, ale bezkompromisowy. Między 

biskupem Stanisławem a królem Bolesławem wybuchł konflikt, którego podłoże nie jest dziś w pełni 

znane. Być może chodziło o niemoralne życie władcy albo obronę poddanych przed jego surowymi 

rządami.  

Finał tej waśni był dla duchownego tragiczny, ponieważ biskup ze Szczepanowa został zabity przez 

wojów królewskich, a być może nawet przez samego Bolesława. Miało to miejsce w czasie mszy św., 

którą celebrował 11 kwietnia albo 8 maja roku 1079 w Kościele św. Michała na Skałce. Jego ciało 

zostało poćwiartowane. 

Po kilku latach szczątki Stanisława przeniesiono do katedry na Wawelu, gdzie znajdują się do dziś. Po 

dokonanej na biskupie zbrodni król Bolesław musiał uciekać z Polski i według tradycji został 

mnichem pokutującym w klasztorze benedyktyńskim znajdującym się w Osjaku. 

Biskupa Stanisława Szczepanowskiego jako pierwszego Polaka ogłoszono świętym w Asyżu.  

 

INFORMATYKA: 

 

Inf. VII ab gr. 1 

 

Formatowanie tekstu, niestandardowe znaki punktowania, punktory graficzne i autokształty. 

Inf. VII ab gr. 2 

Formatowanie tekstu, niestandardowe znaki punktowania, punktory graficzne i autokształy 

JĘZYK ROSYJSKI  

17.03.2020 

Урок 48 

Тема: Листки календаря - nazwy miesięcy i pór roku. 

1. Proszę wysłuchać nagrania z ćwiczenia 1 na stronie 73 (numer nagrania na płytce -

56). Nagranie dotyczy nazw miesięcy.  

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0


2. Następnie w zeszycie należy wypisać w słupku wszystkie nazwy miesięcy po rosyjsku 

(podręcznik, ćw. 1, str. 73-74, nazwy wypisane tłustym drukiem) i je przetłumaczyć 

na język polski. Pracuj ze słownikiem. 

3. Znajdź w słowniku nazwy czterech pór roku i zapisz je w zeszycie. 

4. Wykonaj ćwiczenie 8 ze strony 76.  

Uwaga: Jeśli ktoś nie ma słownika podręcznego, to może skorzystać ze słownika 

internetowego. 

19.03.2020 

 Урок 49 

Тема: Кaкое сегодня число? - określanie daty. 

 

NOTATKA 

Кaкое сегодня число? (Który jest dzisiaj?) 

 Сегодня девятнадцатое марта 2020 года. (Dzisiaj jest 19 marca 2020 roku.) 

Określając datę w języku rosyjskim używamy:  

*liczebników 1 -31 w następującej formie:  

первое (1), второе (2), третье (3),  четвёртое (4), пятое (5), шестое (6), седьмое (7), 

восьмое (7), девятое (9), десятое (10), одиннадцатое (11), двенадцатое (12), тринадцатое 

(13), четырнадцатое (14), пятнадцатое (15), шестнадцатое (16), семнадцатое (17), 

восемнадцатое (18), девятнадцатое (19), двадцатое (20), двадцать первое (21), двадцать 

второе (22), двадцать третье (23), двадцать четвёртое (24),  двадцать пятое (25), 

двадцать шестое (26), двадцать седьмое (27), двадцать  восьмое (28), двадцать девятое 

(29), тридцатое (30),  тридцать первое (31)  

* i nazw miesięcy w następującej formie: января (stycznia),  февраля (lutego),  марта 

(marca),  апреля (kwietnia),  мая (maja),  июня (czerwca),  июля (lipca),  августа (sierpnia),  

сентября (września), октября (października),  ноября (listopada),  декабря (grudnia), np.  

2 stycznia - второе января 

20 marca – двадцатое марта 

27 czerwca - двадцать седьмое июня. 

ĆWICZENIE 

Wykorzystując odpowiednie informacje z notatki określ następujące daty.  

31 stycznia -  

20 sierpnia -  

1 września - 

24 grudnia -  

5 marca –  



Uwaga: W załączniku  / http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/cwiczenia-

utrwalajace-j.rosyjski.pdf /  podane są ćwiczenia utrwalające przerobiony materiał.                

Proszę wykonać ćwiczenia: 1, 3. Ćwiczenie 2 – tylko dla chętnych.  

Przypominam, że w zeszytach piszemy literami pisanymi. 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/cwiczenia-utrwalajace-j.rosyjski.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/cwiczenia-utrwalajace-j.rosyjski.pdf

