
KLASA VII a 

23.03.2020r. 

MATEMATYKA  

Temat: Lekcja powtórzeniowa z wyrażeń algebraicznych 

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 „Wyrażenia algebraiczne”. Wykonaj go w zeszycie zapisując rozwiązania do zadań: 3, 

4, 7 i 10. Test możesz rozwiązać dowolną  ilość razy, ale po pierwszej próbie rozwiązania pod 

rozwiązaniami w zeszycie zapisz ilość otrzymanych punktów oraz wskaźnik procentowy. 

 

RELIGIA  

Temat: Patron młodzieży – Święty Stanisław Kostka 

 

Proszę obejrzeć film z Youtube, a następnie zapisać notatkę do zeszytu: 

https://www.youtube.com/watch?v=5hNyJbZfu_w 

 

Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w końcu grudnia 1550r. W wieku 14 lat wyprawiony 

został razem ze starszym bratem, Pawłem do Wiednia. Uczęszczał tam do gimnazjum 

prowadzonego przez jezuitów. Gdy w grudniu 1565r. popadł w krótką, lecz niebezpieczną chorobę, 

jego duchowość zaznaczyła się wielkimi przeżyciami, związanymi z jego gorącym nabożeństwem 

do Matki Bożej. W sierpniu 1567r. zgłosił się w Dylindzie do zakonu św. Piotra Kanizego. Kanizy 

rozpoznał w nim te same wartości, co wychowawcy w Wiedniu. Licząc się jednak z dalszymi 

protestami rodziny, skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu. W październiku 1567r. 

Stanisław został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego zakonu św. Franciszka Borgiasza. W 

sierpniu gwałtownie rozchorował się i po kilku zaledwie dniach zmarł. Było to późnym wieczorem 

w wigilie Wniebowzięcia. Na początku XX w. św. Stanisława ogłoszono patronem polskiej 

młodzieży. Wspomnienie św. Stanisława Kostki obchodzimy w Kościele 18 września.  

 

CHEMIA  

Temat : Utrwalenie umiejętności obliczania mas cząsteczkowych związków chemicznych. 

 

Wykonaj w zeszycie obliczenia mas cząsteczkowych substancji o podanych wzorach w zadaniu 2 

ze str. 83 – podręcznik – przykłady: c, d, f, g, i. 

W razie potrzeby sięgnij do podręcznika na srt.81-83. 

JĘZYK POLSKI  

PONIEDZIAŁEK, 23.03. 2020 r 

Temat: Epika. Analiza i interpretacja tekstu – zadania egzaminacyjne. 

1. Poniżej znajdziesz 4 strony testu czytania cichego wraz z zadaniami opisowymi, które odnoszą 

się do wiedzy i umiejętności już nabytych. Postaraj się w ciągu 45 min. rozwiązać poniższy test 

(dyslektycy – 65 min.). Jeżeli masz taką możliwość, wydrukuj go i uzupełnij. Jeśli nie posiadasz 

drukarki, czytaj na monitorze komputera, a odpowiedzi umieść na kartce, uprzednio przepisując 

treść poleceń (nie przepisuj tekstu źródłowego). Termin wykonania: 23.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=5hNyJbZfu_w
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=377&w=wyprawiony&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=377&w=Matki&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=377&w=Kanizego&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=377&w=październiku&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=377&w=Stanisława&s=7


PRACA DOMOWA 

Jako pracę domową długoterminową (oddanie prac za miesiąc) wykonaj zadanie projektowe nr 16 

ze s. 343 z podręcznika. Zdjęcia muszą być własnego autorstwa. Praca może być wykonana w 

formie prezentacji multimedialnej/albumu. Zanim projekt zostanie oddany, można kilkukrotnie 

konsultować wykonanie pracy z nauczycielem (za pomocą e-maila czy messengera). 

 



 



 



 



JĘZYK ANGIELSKI gr.1 i gr. 2. 

Subject: Zadania utrwalające słownictwo z rozdziału 5. 

Proszę wpisać zdania do zeszytu pod tematem. 

 

I. Uzupełnij słowa w dialogu. 

 

1. ‘What is the population of Czech Republic?’ 

‘I guess it’s about ten and a h………. m……….. people.’ 

2. ‘What’s the hottest m……. in your country?’ 

‘I know that one. It’s July, or perhaps August.’ 

3. ‘What is 25% as a f…….? ‘We think it’s a q………..’ 

4. ‘How far is the station from here?’ ‘ It isn’t very far. I’d say it’s only a k………’ 

5. ‘Why was the year 2000 important?’ ‘It was the start of the new m……….’ 

6. ‘What do we need to make this big cake?’ ‘I recon we need about a k…… of sugar.’ 

7. ‘How fast can you run 100 m…..?’ ‘I can usually run it in 17 s…….’ 

8. ‘When was the first artist Vincent Van Gogh born?’ ‘Maybe it was in the 19th c……, 

but I’m not sure.’ 

Proszę też podkreślić w tych zdaniach wyrażenia, które służą do zgadywania, 

podejrzewania jaka jest odpowiedź oraz wyrażania niepewności czy ta odpowiedź jest 

poprawna (podręcznik str. 57). 

II. Uzupełnij zdania brakującymi słowami. 

1. B…….d v………..s take oxygen around your body.  

2. M……..s make your arms and legs move.  

3. Brain c……s are some of the smallest parts of your brain. 

4. Chemicals which people put in things to eat are called f…..d a……….s. 

5. You get a better s……..e in an exam if you explain your answer.  

Uwaga. Ilość kropek nie oznacza ilości brakujących liter. 

Proszę utrwalić słownictwo z tematu pierwszego i drugiego w rozdziale 5 (str. 56-58). 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

1. EZ: Poznajemy pozytywne  oraz negatywne czynniki zdrowia. 

2. AF: Ćwiczenia kształtujące tułowia oraz kończyn górnych i dolnych ("pompki", "brzuszki"). 

 

 



MUZYKA  

Podczas odrabiania lekcji oraz przed snem posłuchaj muzyki relaksacyjnej. 

Poniżej podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY 

___________________________________________________________________________ 

24.03.2020 r. 

JĘZYK ROSYJSKI  

Uwaga! 

* Od dzisiaj każdą lekcję będziemy poprzedzać zdaniem określającym datę.  

* To, co macie przepisać do zeszytu będzie zapisane pogrubioną czcionką. 

24.03.20 Сегодня двадцать четвёртое марта 2020 года. 

Урок 50 

Тема: Ćwiczenia utrwalające określanie dat, nazwy miesięcy i pór roku. 

Powtórzenie z ostatniej lekcji 

Weź do ręki notatkę z ostatniej lekcji i czytając poniższy komentarz analizuj zawarte w niej treści. 

Aby określić datę w języku rosyjskim potrzebna jest nam: 

* odpowiednia forma liczebników 1-31 (liczebniki porządkowe rodzaju nijakiego od 1 do 31, bo 

tyle dni może mieć miesiąc). Jak zauważyliście, prawie wszystkie formy liczebników mają 

końcówkę -oe, np. первое, одиннадцатое, двадцатое, (wyjątek: третье).  

Zwróćcie uwagę na liczebniki złożone, np. двадцать первое, двадцать шестое, тридцать первое. 

W tych liczebnikach pierwszy człon ma formę podstawową (jest to liczebnik główny 

 z końcówką -ть), a drugi - to liczebnik porządkowy z końcówką -oe. 

* odpowiednia forma nazwy miesiąca(f.  dopełniacza) - dwie nazwy z końcówką -a: марта, 

августа, pozostałe nazwy posiadają końcówkę -я: января, апреля itd.) 

Dziś jest 24 marca.  

Sięgamy do notatki z poprzednich zajęć i patrzymy na formę liczebnika 24 potrzebną nam do 

określenia daty. Potrzebna jest nam również nazwa miesiąca w dopełniaczu.  

Zdanie rozpoczynamy od słówka „сегодня” – to znaczy dzisiaj. Następnie określamy dzień 

 i miesiąc (двадцать четвёртое марта) i dodajemy rok (2020 года – roku). 

Ćwiczenia do wykonania w zeszycie 

1.  Wypisz nazwy pór roku po rosyjsku (wiosna, lato, jesień, zima), a po myślniku wypisz po 

trzy nazwy miesięcy przypadające na daną porę roku.  

2. Przetłumacz zdania  

Dzisiaj jest 24 grudnia 2020 roku.  

Dzisiaj jest pierwszy czerwca 2020 roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY


3. Określ następujące daty: 

31 stycznia -   

30 sierpnia –  

 

JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 24.03. 2020 r. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o krótkich formach użytkowych. Ogłoszenie i zaproszenie. 

 

1. Zapoznaj się z definicją ogłoszenia, przeczytaj zawartość ramki „Jak napisać ogłoszenie?” oraz 

„Przykładowe ogłoszenie”. 

 

2. Następnie przystąp do wykonania karty pracy nr 1. Możesz ją wydrukować i uzupełnić. Jeżeli 

nie masz dostępu do drukarki, wykonaj polecenia, przepisując polecenia do zeszytu. 

 

3. Zapoznaj się z definicją zaproszenia, następnie dokładnie prześledź samouczek „Jak napisać 

zaproszenie?”, odczytaj przykładowe zaproszenie, po czym przystąp do wykonywania zadań z 

karty pracy nr 2. Termin wykonania kart pracy: 24.03. 

 

PRACA DOMOWA 

 

Napisz w zeszycie dwie krótkie formy wypowiedzi pisemnych. Poniżej znajdują się ich tematy: 

 

1. Zginęły Twoje klucze. Napisz ogłoszenie do gazetki szkolnej, w którym poprosisz o pomoc w ich 

odnalezieniu. Pamiętaj o umieszczeniu w ogłoszeniu wszystkich potrzebnych informacji, które 

pomogą w poszukiwaniach. Uwaga! W ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność 

językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

2. Napisz zaproszenie na spotkanie w szkole ze znanym autorem książek dla młodzieży. Użyj 

dwóch argumentów, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do uczestnictwa w spotkaniu. 

Pamiętaj o wszystkich elementach zaproszenia, w razie wątpliwości wróć do samouczka. Uwaga! 

W ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i 

interpunkcyjna. Czas wykonania pracy do 25. 03. 2020 r. Informacje dotyczące sposobu jej przekazywania 

do oceny będą zamieszczone w późniejszym terminie. 

 



 



KARTA PRACY NR 1 



 



KARTA PRACY NR 2 



HISTORIA  

Temat: Rewolucje w Rosji. 

Zwróć uwagę na: 

- przyczyny rewolucji w Rosji, 

- znaczenie rewolucji lutowej i obalenia caratu, 

- przebieg wojny domowej i powstanie ZSRS. 

  Na podstawie obejrzanego filmu pt:"Rewolucje w Rosji" oraz tekstu w podręczniku str.175-179, 

wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenia ze str.78 i 79. 
 

FIZYKA  

Proszę w zaszycie zapisać temat lekcyjny. 

Temat: Powtórzenie wiadomości-”Dynamika”. 

Korzystając z podręcznika zes.190 wykonujecie w zeszycie krótką notatkę   podsumowującą 

najważniejsze elementy zrealizowanego działu fizyki.  

Na podstawie podręcznika oraz własnej notatki przygotowujecie się do sprawdzianu z działu 

“Dynamika”. 

 
MATEMATYKA  

Temat: Lekcja utrwalająca rozwiązywanie równań 

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 „Równania”. Wykonaj go w zeszycie zapisując rozwiązania do zadań: 3, 4,5, 7(wróć 

pamięcią do stężeń procentowych str. 48 przykład 5) i 10. Test możesz rozwiązać dowolną  ilość 

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

punktów oraz wskaźnik procentowy. 
 

BIOLOGIA  

Temat : Utrwalenie  wiadomości z zakresu narządów zmysłów. 

Podaj przykłady receptorów i bodźców, które na nie działają. Przy odpowiedzi skorzystaj z  

tematu na str.207-209 w podręczniku. 

___________________________________________________________________________ 

25.03.2020 r. 

FIZYKA  

W zeszycie zapisujecie temat. 

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych -”Dynamika”. 

Proszę o pisemne wykonanie zadania 1,2,3,4,5,6 ze s.191-192. 

 

 



JĘZYK POLSKI  

ŚRODA, 24.03. 2020 r. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Zdania złożone – powtórzenie. Wprowadzenie do zdań wielokrotnie złożonych. 

 

1. Poznałeś już wszystkie typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Dziś dowiesz się, jak 

łączą się one w zdania wielokrotnie złożone, to znaczy takie, które są względem siebie 

współrzędne, nadrzędne lub podrzędne. W tym celu przeczytaj i przeanalizuj treść zakładki 

„Poznajemy język” ze strony 285 podręcznika. 

 

2. Teraz, gdy już wiesz, czym są zdania wielokrotnie złożone, wróć do stron 260-261 podręcznika 

by przypomnieć rodzaje zdań złożonych współrzędnie. Zwróć uwagę na wykresy poszczególnych 

typów zdań współrzędnie złożonych, zauważ jaką treść wyrażają, a także za pomocą jakich 

spójników je łączymy. Przeczytaj także zasady dotyczące interpunkcji zdania współrzędnie 

złożonego ze s. 261. 

 

3. Wykonaj w zeszycie poniższe zadanie wg wzoru. 

 

Zadanie nr 1. 
WZÓR: 

Dzisiaj jest bardzo zimno i pada deszcz. (zdanie złożone współrzędnie łączne) 1     ... 2      

 

a) Tłum napierał, lecz udało się nam zdobyć autograf reżysera. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Kierownik odznaczył najlepszych, a pozostałym uczestnikom uścisnął dłoń. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Przyjadę do ciebie lub chociaż zatelefonuję. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Przyznał się do winy, zatem poniesie mniejszą karę. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Myśliwi z jego rad wiele mogliby skorzystać, lecz nie słuchali pilnie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Nie robił zakupów ani nie wyszedł z psem. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Zdecydujemy się na współpracę z waszą klasą bądź zwrócimy się do innych uczniów. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Powtórz wiadomości o zdaniach złożonych podrzędnie. W tym celu możesz skorzystać z 

podręcznika (s. 264 – 282) lub ze skryptu z załącznika poniżej. 

 

 



 



 



 



5. Wykonaj w zeszycie zadania 1. i 2. z podręcznika ze s. 285 i 286. 

 

WZÓR: 

Zad. 1./ s. 285-286: 

  1       2 

Kultura starożytna dla cywilizacji Europy jest tym, [czym jest?] czym źródło dla strumienia. 

(zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

PRACA DOMOWA 

Dla chętnych: Wykonaj test sprawdzający Twoją wiedzę o zdaniach złożonych.  

26.03. otrzymasz klucz odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST ZE ZNAJOMOŚCI ZDAŃ ZŁOŻONYCH 

 

1. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie okolicznikowym sposobu?  

A. Chodzi tam, żeby odpocząć od zgiełku miasta. 

B. Martwiłam się tak, że nie zdążę na pociąg. 

C. Poprosiłem, żeby oddał mi pieniądze. 

D. Kupię, gdzie będzie najtaniej. 

Odp. ………………………………….. 

 

2. W którym punkcie zapisano pytania, na które odpowiadają tylko zdania złożone 

podrzędnie okolicznikowe czasu? 

A. odkąd? jak często? kiedy? po co? 

B. kiedy? odkąd? jak często? jak? 

C. kiedy? jak długo? odkąd? jak często? 

D. dlaczego? kiedy? jak długo? jak? 

Odp. ………………………………….. 

 

3. Które ze zdań jest nieprawdziwe? 

A. Zdania złożone podrzędnie okolicznikowe odpowiadają na pytania okoliczników. 

B. Zdania złożone podrzędnie przydawkowe odpowiadają na pytania przydawki. 

C. Zdań złożonych podrzędnie okolicznikowych jest tyle, ile rodzajów okoliczników. 

D. Zdanie przydawkowe w zdaniu złożonym podrzędnie określa orzeczenie. 

Odp. ………………………………….. 

 

4. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie przydawkowym? 

A. Nie spodziewałam się, że nie uda ci się rozwiązać to zadanie. 

B. Wyjeżdżam tam, gdzie mieszka moja babcia. 

C. Film, który oglądałem wczoraj, był interesujący. 

D. Opowiedziała mi, co było przyczyną kłótni. 

Odp. ………………………………….. 

 

5. Edyta nie poszła do kina, bo nie lubi komedii romantycznych. Jest to zdanie: 

A. złożone podrzędnie dopełnieniowe, 

B. złożone podrzędnie przydawkowe, 

C. złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny, 

D. złożone podrzędnie okolicznikowe celu. 

Odp. ………………………………….. 

6. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe? 

A. Chociaż padał deszcz, wyszedłem z psem na spacer. Magda powiedziała koleżankom, że w 

czerwcu ma urodziny. Wierzę temu, kto nie kłamie. 



B. Zrobiło mi się smutno, kiedy zaczął padać deszcz. Nie odrobiłem zadania, bo zgubiłem książkę. 

Pojadę tam, gdzie pojadą moi koledzy. 

C. Nie pojechałem na wycieczkę, bo byłem chory. Ten program był taki, jak go sobie wyobrażałam. 

Jadę nad morze albo w góry. 

D. Pojadę tam, gdzie zabiorą mnie rodzice. Wyobrażałem sobie, że jestem królem. Zastanawiałem 

się, o czym powie mi mama. 

Odp. ………………………………….. 

 

7. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie orzecznikowym? 

A. Nie spodziewałem się, że nie przyjedziesz. 

B. Ten obraz jest taki, jak go sobie wyobrażałem. 

C. Zaspałem, więc nie pojechałem na wycieczkę. 

D. Wszyscy mówili o tym, co wydarzyło się na przerwie. 

Odp. ………………………………….. 

 

8. Cieszy mnie, że znalazłeś nowych przyjaciół. Jest to zdanie: 

A. złożone podrzędnie orzecznikowe, 

B. złożone podrzędnie dopełnieniowe, 

C. złożone podrzędnie podmiotowe, 

D. złożone współrzędnie łączne. 

Odp. ………………………………….. 

 

9. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe? 

A. Jesteś taka, jaka byłaś dawniej. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Oglądał film i jadł 

ciasteczka. 

B. Wczoraj wieczorem padał deszcz. Usłyszał śpiew, więc wyjrzał przez okno. Pojechaliśmy do 

parku, żeby zobaczyć wiewiórki. 

C. Prosiłem Marka, żeby mi pomógł. Zosia powiedziała koleżankom, że idzie do teatru. Wierzę 

temu, kto dotrzymuje słowa. 

D. Kto ma szczęście, ten cało wyjdzie z opresji. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje. Zapomniałem o 

odrobieniu lekcji. 

Odp. ………………………………….. 

10. W jaki sposób mogą łączyć się ze sobą zdania składowe w zdaniu złożonym? 

A. Za pomocą spójnika lub partykuły. 

B. Za pomocą spójnika lub wykrzyknika. 

C. Za pomocą spójnika lub przyimka. 

D. Za pomocą spójnika lub zaimka. 

Odp. ………………………………….. 

 

 



11. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie podmiotowym? 

A. Prosiłem Krzyśka, żeby mi pomógł. 

B. Niech wstanie ten, kto to zrobił. 

C. Zapomniałeś wczoraj o ważnym spotkaniu. 

D. Odrobiłem lekcje, więc idę na spacer. 

Odp. ………………………………….. 

 

12. Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe? 

A. Zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe odpowiadają na pytania przypadków. 

B. W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określające jest ważniejsze. 

C. Zdania złożone podrzędnie podmiotowe odpowiadają na pytania: kto? co? 

D. W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie określane jest ważniejsze. 

Odp. ………………………………….. 

 

13. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie orzecznikowym? 

A. Nie spodziewałem się, że nie przyjedziesz. 

B. Ten obraz jest taki, jak go sobie wyobrażałem. 

C. Zgubiłem rękawiczki, więc kupiłem sobie nowe. 

D. Wszyscy mówili o tym, co wydarzyło się na dyskotece. 

Odp. ………………………………….. 

 

14. Cieszy mnie, że III b wygrała mecz. Jest to zdanie: 

A. złożone podrzędnie orzecznikowe, 

B. złożone podrzędnie dopełnieniowe, 

C. złożone podrzędnie podmiotowe, 

D. złożone współrzędnie łączne. 

 

15. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe? 

A. Jesteś taka, jaka byłaś dawniej. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Oglądał film i jadł 

ciasteczka. 

B. Wczoraj wieczorem padał deszcz. Usłyszał śpiew, więc wyjrzał przez okno. Pojechaliśmy do 

parku, żeby zobaczyć wiewiórki. 

C. Prosiłem Marka, żeby mi pomógł. Zosia powiedziała koleżankom, że idzie do teatru. Wierzę 

temu, kto dotrzymuje słowa. 

D. Kto ma szczęście, ten cało wyjdzie z opresji. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje. Zapomniałem o 

odrobieniu lekcji. 

Odp. ………………………………….. 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI  

gr.1 i gr. 2. 

Subject: Stopniowanie przymiotników- zadania utrwalające. 

I. Proszę przerysować/wydrukować i wkleić do zeszytu tabelkę ze stopniowaniem. 

Następnie uzupełnić ją.  

Adjective Comperative  Superlative 

fast   

young   

 bigger  

short   

  the heaviest 

light   

  he most intelligent 

 better  

far   

  the best 

famous   

easy   

 more generous  

cold   

 

II. Popatrz na informacje o Sally i Natalie. Obok zdań pod tabelką wpisz Sally lub Natalie. 

 

 Sally  Natalie Eliza 

Born 17/11/96 23/11/96 17/12/96 

Height 1 m 60 cm 1 m 75 cm 1 m 65 cm 

Weight 53 kg 64 kg 58 kg 

Run 100 m  12.2 secs 12.00 secs 12.5 secs 

Art skills **** ** ***** 

 

She’s taller than her friend.    ____Natalie___ 

1. She’s younger than her friend. _________________ 

2. She’s heavier than her friend. __________________ 

3. She’s shorter than her friend. __________________ 

4. She’ more artistic than her friend. ______________ 

5. She’s faster than her friend. ___________________ 

 

 

 

 



III.  Popatrz jeszcze raz na informacje w tabelce. Następnie napisz zdania.  

 

She’s the slowest. 

____Eliza is the slowest________________________ 

 

1. She’s the tallest. 

___________________________________________ 

2. She’s the oldest.  

_____________________________________________ 

3. She’s the lightest.  

_____________________________________________ 

4. She’s the most artistic.  

_____________________________________________ 

Proszę też wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń do tematu o stopniowaniu przymiotników. 

Utrwalić zasady stopniowania. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

1. AF: Kształtujemy ogólną sprawność fizyczną przy pomocy skakanki, sznura, koła. 

GEOGRAFIA  

Temat: Energetyka w Polsce. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym poniższe punkty. 

1. Podział źródeł energii na: odnawialne (OZE) i nieodnawialne. 

2. Typy elektrowni w Polsce: 

 cieplne ( na węgiel kamienny lub brunatny oraz gaz ziemny) 

 wodne 

 wiatrowe 

 inne (np. geotermalne, słoneczne). 

3. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce. 

4. Rozmieszczenie elektrowni w Polsce. 

Przeczytaj uważnie temat w podręczniku str. 150 – 155. 

Zwróć uwagę na diagram słupkowy na str. 150 z którego odczytasz jakie typy elektrowni występują 

w  kilku przykładowych krajach europejskich. Z diagramu kołowego na str. 151 odczytasz z kolei, 

że ok. 81% energii w Polsce powstaje w elektrowniach cieplnych opalanych węglem, co przekłada 

się niestety na jakość powietrza w naszym kraju. Warto zwrócić też uwagę, że nie mamy w Polsce 

elektrowni atomowych (wykorzystujących jako paliwo pierwiastki promieniotwórcze). 

 Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 2 i 3 ze str. 86. 



W zad. 2 wykorzystaj mapę Polski ze str. 151, na której przedstawiono rozmieszczenie 

poszczególnych elektrowni i zaznaczono ich rodzaj. W przypadku elektrowni na węgiel brunatny  

jest podana nazwa miejscowości gdzie wydobywa się węgiel, a w nawiasie nazwę elektrowni. 

CHEMIA  

Temat : Utrwalenie wiadomości z zakresu budowy atomu. 

Proszę wykonać w zeszycie zadania 2 i 3 z podręcznika str.90. W razie potrzeby skorzystaj z 

informacji zawartych na str.84-89 w podręczniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


