
KLASA VII A 

26.03.2020 r.  

RELIGIA  

Temat: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mk 1, 15 

 

Przeczytać fragment Ewangelii i zapisać notatkę do zeszytu: 

„Zaraz potem Duch odwołał Go na pustkowie. Był na pustkowiu przez czterdzieści dni, 

kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali Mu. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas 

się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” 

 

Notatka: 

Od początku ewangelii Marek przedstawia Jezusa jako herolda Bożej ewangelii. Jako herold 

podaje do wiadomości, ogłasza, obwieszcza słowo Boga, Jego plany, zamiary i postanowienia 

o sposobie uzyskania zbawienia wiecznego. Bóg jest gotów spełnić wszystkie obietnice, jakie 

dał swojemu ludowi. 

Krótki opis zatrzymania się Jezusa na pustkowiu ukazany przez Marka nie zawiera 

szczegółów podanych przez Mateusza i Łukasza. Marek nie opisuje przebiegu próby 

nazywanej pokusą, lecz zwraca uwagę na opiekę Boga, Jego troskę i miłość wobec swojego 

Syna, który dobrowolnie stał się człowiekiem, zachowując Bóstwo.  

Po aresztowaniu Jana Chrzciciela, Jezus wrócił do Galilei, zamieszkał w Kafarnaum, które 

wybrał na siedzibę swojej służby. Spotykał jego mieszkańców w synagodze, przy pracy nad 

brzegiem jeziora i w ich domach. Wzywał do nawrócenia, ogłaszał im obwieszczenie o 

bliskim udostępnieniu zbawienia, bo Mesjasz jest już wśród nich obecny. Wszyscy ludzie 

powinni zwrócić się ku Bogu i uwierzyć w dobrą nowinę, że Bóg jest gotów spełnić 

wszystkie obietnice, jakie im daje. 

Nawrócenie w Nowym Testamencie oznacza odwrócenie się od błędnego sposobu myślenia 

lub złego postępowania. Odnosi się do odwrócenia się od życia obojętnego lub wrogiego 

wobec Boga. Spośród tak nawróconych ludzi Jezus wybierze pierwszych uczniów. 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Mittwoch, den 26. März 2020 

Proszę starannie i systematycznie prowadzić zeszyt, wpisując podane tematy wraz z datą. 

Wskazane zadania proszę wykonywać czytelnie i estetycznie, oraz samodzielnie  w zeszytach 

przedmiotowych. 

Thema: In einem Wiener Geschäft. /W wiedeńskim sklepie./ 

Podręcznik str. 95: 



I. Zadanie 1. Przyjrzyj się uważnie zdjęciom i dopasuj podpisy do odpowiednich 

zdjęć. 

II. Przepisz starannie do zeszytu jedno pod drugim nazwy atrakcji turystycznych z 

zadania 1. oraz ich polskie tłumaczenie 

III. W skserowanych ćwiczeniach wykonaj zadanie 5 ze strony 73. Przed wykonaniem 

tego zadania powtórz sobie słownictwo ze str. 98-99 w podręczniku. 

 

 

 JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня двадцать шестое марта 2020 года. 

Урок 51 

Тема: Когда отмечают эти праздники? – odpowiadamy na pytanie „когда”. 

Когда отмечают эти праздники? To znaczy: Kiedy są obchodzone te święta? 

Odpowiadając na to pytanie wykorzystamy wiedzę z poprzednich lekcji czyli znajomość 

nazw miesięcy i pór roku. 

Przepisz poniższą tabelkę do zeszytu. 

Что? – Co? Когда? – Kiedy? 

весна 

март  
весной 

(wiosną) 

в мартe – w marcu 

апрель в апрелe – w kwietniu 

май в маe – w maju 

лето 

июнь  
летом 

(latem) 

в июнe – w czerwcu 

июль в июлe – w lipcu 

август в августe – w sierpniu 

осень 

сентябрь  
осенью 

(jesienią) 

в сентябрe – we wrześniu 

октябрь в октябрe – w październiku 

ноябрь в ноябрe – w listopadzie 

зима 

декабрь  
зимой 

(zimą) 

в декабрe - grudniu 

январь в январe – w styczniu 

февраль в февралe – w lutym 

 

Korzystając z informacji z tabelki napisz kiedy (jaką porą roku i w jakim miesiącu) 

obchodzone są  następujące święta, np. Новый год – зимой, в январe . Ćwiczenie wykonaj 

 w zeszycie. 

Рождество –  

Пасха –  

Международный женский день –  

мой день рождения –  

День святого Валентина –  
 

Uwaga: Nazwy świąt były już omawiane w rozdziale 4. 



MATEMATYKA  

Temat: Lekcja utrwalająca działania na liczbach 

Proszę wejdź na stronę gwo.pl  

 Kliknij w pasek „strefa ucznia”. Po lewej stronie  na dole jest  zakładka matematyka, klasa 

VII, następnie „ testy online”. 

Otwórz test „Liczby i działania”. Wykonaj go w zeszycie zapisując rozwiązania do zadań: 

4,5,6,7,8,9  i 10( wykonaj dzielenie pisemne 37:99). Test możesz rozwiązać dowolną  ilość 

razy, ale po pierwszej próbie rozwiązania pod rozwiązaniami w zeszycie zapisz ilość 

otrzymanych punktów oraz wskaźnik procentowy. 

 

INFORMATYKA  

 gr.1 i gr. 2  

Temat: Programowanie - Funkcja z parametrem.   

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 6. Artysta: zmienne i wykonują 

zadania od 1 do 16. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku 

angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie 

ekranu. 

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://studio.code.org/


JĘZYK POLSKI  

Uczniu! Ostatnim razem otrzymałeś wiele zadań powtórzeniowych, miało to na celu 

utrwalenie wiadomości już nabytych. Dziś otrzymasz odpowiedzi do testu czytania cichego 

oraz zadań dla chętnych z zakresu wiedzy o zdaniach podrzędnie złożonych. O zdaniach 

wielokrotnie złożonych będziemy uczyć się jeszcze po powrocie do szkoły, jednak do dalszej 

efektywnej pracy niezbędne jest wracanie i regularne powtarzanie wiadomości o typach zdań 

złożonych współrzędnie i podrzędnie. 

 

Odpowiedzi do testu o typach zdań złożonych: 

 

1. B., 

2. C., 

3. D., 

4. C., 

5. C., 

6. B., 

7. B.; 

8. C.; 

9. C.; 

10. D.; 

11. B.; 

12. B.; 

13. B.; 

14. C.; 

15. C.; 

 

Klucz odpowiedzi do testu czytania cichego: 

 



 



Temat: Jak przebiegała walka o redutę Ordona? 

 

1. Wykonaj zadanie leksykalne. Wypisz określenia do słowa walczyć. Kieruj się wzorem, 

dodaj po 3 własne przykłady. W razie potrzeby korzystaj ze słownika synonimów oraz języka 

polskiego. Zadanie wpisz pod tematem do zeszytu. 

 

WZÓR: 

(jak?) - brawurowo, ... 

(gdzie?) - w okopach, ... 

(o co?) - o niepodległość, ... 

(z kim?) - z najeźdźcą, ... 

wyrazy pokrewne: wywalczyć, ... 

wyrazy bliskoznaczne: bić się, … 

 

2. Wysłuchaj niezwykle emocjonującej recytacji fragm. „Reduty Ordona” z filmu „Syzyfowe 

prace”, wchodząc w link: https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg&t=286s . 

Następnie odczytaj samodzielnie cały utwór z podręcznika (s. 102 – 105). Po czym przeczytaj 

notkę „O lekturze” ze s. 103. 

 

3. Podaj informacje na temat bitwy opisanej przez Adama Mickiewicza. Przerysuj i wypełnij 

tabelę. 

 

4. Zwróć uwagę na podtytuł utworu: „Opowiadanie adiutanta”. Następnie zapoznaj się z 

poniższą notatką i umieść ją w zeszycie. 

 

 

 
 
Zastosowanie narracji pierwszoosobowej naocznego świadka daje nam wrażenie współuczestnictwa. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg&t=286s


5. Zapisz poniższą notatkę, będącą odzwierciedleniem części kompozycyjnych utworu. 

 

 
 

6. Znajdź w utworze fragment niebędący relacją o zdarzeniach. Następnie zapisz notatkę. 

 
 

7. Teraz postaraj się określić postawę Polaków. Swoje spostrzeżenia zapisz w zeszycie. 

WZÓR: 

Postawa Polaków: opór, bunt... 
 

PRACA DOMOWA 

 



 

PLASTYKA  

 

Temat: Secesja. Projekt b iżuterii secesyjnej. 

 

1. Dziś poznasz kolejny wielki styl w sztuce, jest nim secesja. Zapoznaj się z notatką poniżej. 

Wydrukuj i wklej do zeszytu lub przepisz. Najważniejsze informacje zaznaczone są kolorem 

szarym i pogrubioną czcionką. 
 

NOTATKA: 

Secesja ( fr. sécession z łac. secessio „odejście”) – styl w sztuce europejskiej ostatniego 

dziesięciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu. Istotą 

secesji było dążenie do stylowej jedności sztuki dzięki łączeniu działań w różnych jej 

dziedzinach, a w szczególności rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i 

grafiki. Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego są: płynne, faliste linie, 

ornamentacja abstrakcyjna bądź roślinna, inspiracje sztuką japońską, swobodne układy 

kompozycyjne, asymetria, płaszczyznowość i linearyzm oraz subtelna pastelowa 

kolorystyka. 
 

We Francji i w krajach anglosaskich styl ten nazywany jest art nouveau, w Niemczech 

Jugendstil w Austrii Sezession, we Włoszech stile floreale lub stile liberty , natomiast w 

Anglii "Arts and Crafts Movement, a w Hiszpanii modernismo. Za bezpośredni okres 

kształtowania się secesji uważa się lata 80., za jej początek – lata 90. XIX. 

Dojrzałą formę osiągnęła ona w połowie lat 90. z apogeum popularności i możliwości w roku 

1900 (Wystawa światowa w Paryżu). W drugiej połowie lat 90. styl rozpowszechnił się w 

całej Europie, czego efektem było wykształcenie się narodowych odmian stylu. 
 

Najczęściej spotykane motywy to: bujna roślinność, fantastyczne stwory, owady, wśród 

których króluje ważka; oraz nasycone erotyką postacie smukłych kobiet. 

 

Secesja najpełniej wypowiedziała się w rzemiośle artystycznym: szkle dekoracyjnym, 

biżuterii.  

Secesyjne flakony są najpiękniejsze jak się je ogłada pod światło. To tak jak z secesyjnymi 

lampami Tiffany’ego, na które teraz wróciła moda. Inaczej lampa wygląda w nocy, gdy pali 

się, ainaczej w dzień gdy jest tylko przedmiotem wiszącym pod sufitem, lub stojącym na 



nocnej szafceczy na biurku. Mistrzami projektującymi szkła był Emil Galle, bracia 

Daum, a w biżuterii Rene Lalique. Secesja to także meblarstwo - dzieła Henrego van de 

Velde. Wszystkie secesyjne dzieła bez trudu umieszcza się w epoce, w której zostały 

stworzone i w stylu. Nie jest łatwo się pomylić. Przecież najpopularniejsze motywy to 

motywy roślinne. To jest jakby wizytówką epoki. Ale secesja to także malarstwo. 

Najwybitniejsi malarze secesyjni to: Gustaw Klimt i Aubrey Beardsley. Polscy 

przedstawiciele secesji: Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer 

 



 



 



PRACA PLASTYCZNA 

Wykonaj biżuterię secesyjną. Pamiętaj o modnych w tamtym czasie motywach floralnych, 

ważkiBpawia itp. Inspiruj się twórczością Rene Lalique’a i późniejszych jego naśladowców. 

Pracę wykonaj z takich materiałów jak: drut, koraliki, piórka, folia aluminiowa, dowolnie je 

łącząc. Może to być komplet biżuterii (kolczyki, zawieszka, pierścionek), jak i pojedynczy 

przedmiot. Staraj się być oryginalny. Pracę wykonaj do 3 kwietnia 2020 r. W następnym 

tygodniu otrzymasz informację o terminie i sposobie okazania prac do oceny. 

 

Inspiracje 

 

 



27.03.2020 r.  

BIOLOGIA  

Temat: Budowa i funkcje układu dokrewnego. 

 
Proszę przeczytać temat z podręcznika ze str.210 – 212. 

 
Na podstawie tych informacji napisz w zeszycie odpowiedź na następujące pytanie: 
1.Co to są hormony , gdzie są wytwarzane i jaka jest ich funkcja? 
Na str.210 znajduje się rysunek przedstawiający rozmieszczenie gruczołów dokrewnych  

(czyli miejsc wytwarzania hormonów), postaraj się zapamiętać ich nazwy i położenie. 
Na str.211 zamieszczona jest tabela, w której jest pokazane – jaki gruczoł produkuje jaki 

hormon i za co on odpowiada. To należałoby zapamiętać. 
Po dokładnym zapoznaniu się z informacjami w podręczniku porównaj działanie układu 

nerwowego i dokrewnego. Swoje wnioski zapisz w zeszycie. Może tu być pomocna tabelka 

na str. 212 w podręczniku. 

 
GEOGRAFIA  

Temat: Gospodarka morska. 

1.Największe porty morskie w Polsce. 

Gdańsk – Port Północny, Gdynia i zespół portowy Szczecin – Świnoujście 

(Odszukaj je na mapie Polski w podręczniku lub w atlasie.) 

2.Struktura przeładunków /rodzaje towarów / w polskich portach. 

- towary masowe 

- towary drobnicowe 

3. Przemysł stoczniowy w Polsce. 

4. Sytuacja polskiego rybołówstwa. 

- główne gatunki ryb poławiane w Bałtyku. 

5. Możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. 

Temat w podręczniku od str. 156 do 158 pozwoli poznać odpowiedzi na poszczególne  

punkty. 

Dodatkowo dużo informacji na  https://epodreczniki.pl/a/gospodarcza-dzialalnosc-czlowieka-

na-pobrzezach-poludniowobaltyckich/DdOvmUx7G 

Pisemnie proszę uzupełnić zadania w zeszytach ćwiczeń z tego tematu: str. 88 – 89. 

 

https://epodreczniki.pl/a/gospodarcza-dzialalnosc-czlowieka-na-pobrzezach-poludniowobaltyckich/DdOvmUx7G
https://epodreczniki.pl/a/gospodarcza-dzialalnosc-czlowieka-na-pobrzezach-poludniowobaltyckich/DdOvmUx7G


HISTORIA  

 

Temat : Sprawa polska w czasie I wojny światowej 

                /temat podzielony na dwie jednostki lekcyjne/. 

 

podręcznik str.181-182. 

 

Na początku wojny władze państw zaborczych nie podejmowały sprawy niepodległości 

Polski.Skierowały do Polaków jedynie niezobowiązujące odezwy. Dopiero 5 listopada 

1916r.cesarze Niemiec i Austrii zapowiedzieli w manifeście utworzenie Królestwa Polskiego, 

ale nie określili jego przyszłych granic. 

Zwróć uwagę na: 

- postawę państw zaborczych wobec sprawy polskiej, 

- Akt 5 listopada i jego znaczenie dla sprawy polskiej, 

 

1. Na podstawie tekstu w podręczniku, wyjaśnij w zeszycie pojęcia; 

- Rada Regencyjna 

- Akt 5 listopada 

2.Wymień postanowienia Aktu 5 listopada / zeszyt/. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1,2,3, str.80-81 

 

MATEMATYKA  

 

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne 

Otwórz proszę książkę na str. 176. Uważnie przeczytaj przykład 1 i 2. 

Pod tematem przepisz tabelkę z wykrzyknikiem. 

Następnie otwórz youtube i znajdź Tomasza Gwiazdy „Wielkości wprost proporcjonalne”. 

Obejrzyj go.  Mam nadzieję, że jest zrozumiałe. Przechodzimy do zadania 1 str.177- 

wykonujemy go w zeszycie. Dla ułatwienia w miejsce  w tabelce a) po 1 (u góry) wstawiamy 

2 Na dole pod 1- jest cena 1 kg cukru czyli 2,50. Resztę oblicz samodzielnie. x- to ilość, y- 

cena za tę ilość.  Wskazówka do b)Skoro 1 akcja (x) kosztuje 12,60(y), to ile akcji będzie 

kosztowało 126 zł. 

Możesz też obliczyć współczynnik proporcjonalności. 

Oprócz zadania 1 w zeszycie wykonaj także 2 str. 177,3 i 4 str.178 

 



JĘZYK ANGIELSKI gr. 1, 2. 

Subject: Opisywanie różnych zawodów i porównywanie umiejętności potrzebnych do 

ich wykonywania. 

Aims:  

- understand people talking about skills (rozumiem osoby, które mówią o umiejętnościach), 

- learn jobs and skills vocabulary (uczę się nazw zawodów i umiejętności). 

Podręcznik str. 60 

I. Na rozgrzewkę proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytanie: 

At what ages can most people talk / walk / count / read / write? 

(W jakim wieku większość ludzi umie mówić / chodzić / liczyć / czytać / pisać?) 

 

ex. (np.) People usually can talk when they are (three). 

      They can walk at the age of ……….. . 

II. Przejdź do zadania 1. Przeczytaj krótkie informacje o znanych, światowych 

geniuszach. W punktach 1-12 wybierz zawód, który według Ciebie pasuje do 

każdego punktu. Najpierw przeczytaj i wybierz, potem posłuchaj i sprawdź swoje 

odpowiedzi. Zapisz poprawne słowa w zeszycie w  punktach. Obok dopisz 

znaczenie po polsku. Zapamiętaj te zawody. 

ex. 1. p. 60 

1. expert – fachowiec, ekspert 

2. …… 

III. Przejdźcie do zadania 2. Włącz nagranie, posłuchaj nazw zawodów i powtórz je 

kilka razy. Tak samo zrób z zadaniem 3. 

IV. W zadaniu 4 posłuchaj nagrania. Na jego podstawie wyjaśnij pojęcie ‘prodigy’. 

Zapisz znaczenie w zeszycie i zapamiętaj je. Zwróć uwagę na zawody i 

umiejętności, które są tam wymienione. Utrwal ich znajomość. Zamieszczam 

transkrypcję nagrania dla jego lepszego zrozumienia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zadaniu piątym wysłuchaj nagrania ponownie i napisz w zeszycie czy zdania są prawdziwe 

czy fałszywe.  

ex. 5 p. 60 

1. True 

2. ….. 



V. W zadaniu 6 zapisz w zeszycie 5 zdań z zastosowaniem przymiotników z ramki w 

stopniu wyższym lub najwyższym.  

boring – nudny, difficult – trudny, easy – łatwy, exciting – ekscytujący, good – 

dobry, interesting – interesujący, useful – przydatny. 

 

ex. In my opinion, it’s more useful to be a mathematician than a player. 

(Moim zdaniem bardziej przydatnym jest bycie matematykiem niż graczem.) 

Możesz użyć wyrażeń służących do podawania opinii: 

- I think … 

- I believe … 

-  It seems to me that … (wydaje mi się, że …) 

Proszę o przesłanie tych pięciu zdań na mój adres mailowy a_smokowska@interia.pl w celu 

wystawienia oceny w e-dzienniku w terminie do 27.03.2020 r. W razie jakichkolwiek pytań, 

problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres.  

 

 

 

mailto:a_smokowska@interia.pl

