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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. 

 

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. 

 

JĘZYK POLSKI: 

  

Temat: Wśród przeciwności losu. Dzieje Skawińskiego (H.Sienkiewicz „Latarnik”). 

 

Na podstawie tekstu  uczniowie wykonują zad. 2, 3, 4 ze str. 162 (podręcznik). 

Wykorzystując polecenia,  tworzą notatkę na temat Skawińskiego (w dowolnej formie,         

np. w tabeli , w punktach). 

Następnie uczniowie notują cechy bohatera, przywołując cytaty (4-5). 

Wzór: „Pracowity i uczciwy, nieraz dorabiał się grosza i zawsze tracił go wbrew wszelkim 

przewidywaniom i największej ostrożności” – uczciwy, pracowity, wytrwale walczący                

z przeciwnościami losu. 

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


Temat: Na wyspie szczęśliwej. Pobyt Skawińskiego w latarni. 

 

Na początku uczniowie przygotowują informacje na temat zawodu latarnika i latarni 

występujących w Polsce. Korzystają z dowolnych źródeł i tworzą notatkę. 

Następnie przedstawiają harmonogram codziennych zajęć latarnika. Zapisują w zeszycie 

notatkę: 

O świcie – pobudka, śniadanie 

Przed południem – obserwacja morza i brzegu 

Wczesnym popołudniem – obiad, sjesta 

O zmierzchu – zapalenie latarni. 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

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. 

 

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. 

Сегодня двадцать четвёртое марта 2020 года. 

24.03.20 

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. 

3. Określ następujące daty: 

31 stycznia -  

30 sierpnia –  

 

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 POLSKI: 

Temat: Ojczyzna w książce zamknięta. Przebudzenie Skawińskiego. 

Uczniowie analizują przeżycia Skawińskiego w czasie czytania kolejnych fragmentów Pana 

Tadeusza, notują w zeszytach. 

Zachowanie bohatera Emocje, myśli wywołane lekturą 

otwarcie książki z biciem serca, potem 

spojrzenie na stronę tytułową w uroczystym 

skupieniu i ciszy 

podekscytowanie, niedowierzanie, 

przypomnienie sobie autora i jego 

wcześniejszych utworów, zaskoczenie 

Pierwsze cztery wersy utworu 

głośne odczytywanie pierwszych czterech 

wersów drżącym, zdławionym głosem, 

potem zamilknięcie i opanowanie się 

przypomnienie sobie polskiej mowy, 

ożywienie, rozgorączkowanie, narastające 

gwałtowne wzruszenie, uniesienie, przejęcie 

Dziewięć kolejnych wersów 

opanowanie się i czytanie kolejnych wersów, 

poryw serca, gwałtowny płacz, łkanie, 

rzucenie się na piasek, podniesienie się po 

pewnym czasie, pod wpływem szumu 

skrzydeł mew 

utrata panowania nad wzruszeniem, odczucie 

miłości do mowy rodzinnej, przypomnienie 

sobie o ojczyźnie, rozgorączkowanie, 

zawstydzenie, przeproszenie ukochanej 

ojczyzny za utratę pamięci 

Następny fragment utworu 

całkowite pochłonięcie lekturą mimo 

nadchodzącego zmroku, oparcie głowy na 

książce, stan na pograniczu jawy i snu 

przeniesienie się myślami do czasów 

młodości, rozrzewnienie, poruszenie, 

przypomnienie sobie rodzinnej wsi, 

przypomnienie sobie obowiązku walki za 

ojczyznę 

 

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. 

 

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. 

 

BIOLOGIA: 

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu układu nerwowego. 

Proszę wykonać zadania testowe  od 1-10 z podręcznika ze str.222-223. 

Test wykonujemy w zeszycie wg wcześniej ustalonych zasad (nie przepisujemy pytań, tylko 

podajemy numer zadania i prawidłową odpowiedź. 

PLASTYKA: 

Temat: Projekt biżuterii secesyjnej. 

1. Powtórz wiadomości o secesji (notatka w zeszycie). Ramy czasowe, założenia, przedstawiciele. 

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

pawia itp. Inspiruj się twórczością Rene Lalique’a i późniejszych jego naśladowców. Pracę wykonaj z 

takich materiałów jak: drut, koraliki, folia aluminiowa, dowolnie je łącząc. Może to być komplet 

biżuterii (kolczyki, zawieszka, pierścionek), jak i pojedynczy przedmiot. Staraj się być oryginalny. 

Termin wykonania: 31 marca 2020 r. 

 

Inspiracje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2020 r. 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA POLSKIEGO: 

Temat: „Olimpus” – rozwiązujemy testy. 

Uczniowie rozwiązują dowolny test  olimpiady przedmiotowej OLIMPUS. 

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. 

 

 

 

 

 



JĘZYK POLSKI: 

Temat: Przedrostek, przyrostek, wrostek – rodzaje i funkcje formantów. 

Na początku uczniowie czytają informacje z podręcznika s.293, następnie wykonują zad.1 i 2 

s.294, zapisują w zeszycie. Dodatkowo wykonują ćwiczenia interaktywne z e-podręcznika: 

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP 

 

JĘZYK ANGIELSKI; 

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 **** ** ***** 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP


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: 

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

"brzuszki"). 

 

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 str.81-83. 



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. 


