
KLASA VII B 

30.03.2020 r. 

RELIGIA: 

Temat: Niedziela Palmowa - Wjazd Jezusa do Jerozolimy . 

 

Zapisz temat w zeszycie, przeczytaj podane fragmenty z Pisma Świętego:(Łk 19, 20-37),                  

(J 12, 12-16).  

Zapisz notatkę: 

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. 

Została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy.  

Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i 

przeżywaniem męki Chrystusa. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do 

kościoła palemki, symbol odradzającego się życia.  

 

MATEMATYKA: 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem własności wielkości 

proporcjonalnych. 

Przypomnij wiadomości z poprzedniej lekcji. Możesz obejrzeć też filmiki na e- podręczniki  

„Proporcjonalność prosta”. 

W zeszycie wykonaj zadania 5, 7 (wskazówka: zmień czas na minuty) 8 i 9 str. 178 

 

JĘZYK POLSKI: 

Temat: „Książki są lekarstwem dla umysłu”– piszemy rozprawkę. (2 godziny lekcyjne) 

„Książki są lekarstwem dla umysłu”– Demokryt. Przedstaw swoje rozważania na temat 

twierdzenia Demokryta w formie rozprawki. Odwołaj się do Latarnika i innego (dowolnego) 

utworu literackiego. Praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów. 

Wskazówki: 

Książki, literatura to wielki skarb człowieka. Zawierają wzorce postępowania i pouczenia, jak 

żyć (np. Biblia, Quo vadis, Bracia Lwie Serce, W pustyni i w puszczy). Poezja, przygody 

bohaterów, książki fantastyczne pozwalają na oderwanie się od rzeczywistego świata –           

a często bywa on po prostu ponury i zły. Los Skawińskiego też potwierdza tezę Demokryta. 

Pan Tadeusz wyleczył go z marazmu i zapomnienia, obudził wzruszenie i tęsknotę                

za ojczyzną. 

Pamiętaj, aby odwołać się do dwóch tekstów. Przypomnij schemat rozprawki (podręcznik 

s.56). Wyraźnie sformułuj tezę. 

Pracę wyślij na adres: anna_sobocinska@wp.pl  (do 5 kwietnia) 

mailto:anna_sobocinska@wp.pl


JĘZYK  ANGIELSKI  gr.1 i 2. 

Temat przeznaczony na dwie lekcje tj. 30.03 oraz 1.04. Proszę jego opracowanie 

podzielić na dwa dni. 

Subject: Zastosowanie czasownika modalnego can w opisywaniu umiejętności geniusza oraz 

w pytaniu o zgodę i udzielaniu zgody. 

Aim: 

- Use can and could to express ability and permision (stosuję czasownik modalny can oraz 

could do wyrażania umiejętności i pozwolenia).  

Podręcznik str. 61. 

W zadaniach 1 - 4 czasownik modalny can oraz could wyraża naszą umiejętność czyli 

potrafię, umiem coś zrobić – can oraz umiałem, potrafiłem coś robić – could. 

W zadaniach 5 – 8 czasownik modalny can oraz could wyraża naszą możliwość wykonania 

czegoś, zgodę na wykonanie czegoś czyli mogę – can, mogłam – could. 

Obejrzyj krótki filmik, w którym oba czasowniki są prezentowane: 

https://www.youtube.com/watch?v=5EU8nIcu5GE 

I. W zadaniu pierwszym mamy dwa zdania z użyciem can/could. Należy je 

przekształcić z twierdzącego na przeczące lub z przeczącego na twierdzące: 
 

1. Most children can read until they are six. (+)  
(Większość dzieci umie czytać przed szóstym rokiem życia.) 

 

Przekształcenie:  

Most children can’t / cannot read until they are six. (-) 

(Większość dzieci nie umie czytać przed szóstym rokiem życia.) 

 

2. Mozart couldn’t / could not compose music when he was five. (-) 
(Mozart nie umiał komponować muzyki gdy miał pięć lat.) 

 

Przekształcenie: 

Mozart could compose musić when he was five. (+) 

(Mozart umiał komponować muzykę gdy miał pięć lat.) 

 

II. Teraz na podstawie filmiku i dwóch zadań powyżej spójrz na uzupełnione zasady 

z podręcznika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EU8nIcu5GE


Przepisz zasady do zeszytu w języku polskim lub angielskim.  

1. Czasownika can używamy mówiąc o teraźniejszości a czasownika could mówiąc o 

przeszłości. 

2. Stosujemy formę podstawową czasownika (bezokolicznik) bez ‘to’ po can i could.  

3. W osobie trzeciej l. poj. can ma nadal formę can (nie dodajemy końcówki ‘s).  

4. Formy przeczące tych czasowników to can’t i couldn’t.  

5. Nie stosujemy ‘do’ i ‘did’ do tworzenia pytań. (Obowiązuje tu zasada inwersji 

czyli przestawienia czasownika can, could na początek.) Na przykład: 

 

At what age can most people talk? 

(W jakim wieku większość ludzi umie mówić?) 

 

When could you first speak English? 

(Kiedy potrafiłeś po raz pierwszy mówić po angielsku?) 

 

Pytania powyżej są oczywiście pytaniami szczegółowymi (zaczynają się np. od 

zaimka pytającego ‘when’, ‘what’, ‘why’, …). Na te pytania odpowiadamy 

konkretnie, całym zdaniem. Na przykład: 

 

Most people can speak when they are (three). 

(Większość ludzi potrafi mówić w wieku trzech lat.) 

 

I could speak English when I was (six).  

(Potrafiłem mówić po angielsku gdy miałem sześć lat.) 

 

Pamiętajcie, że pytania ogólne tworzymy w następujący sposób: 
 

Can/Could + podmiot + bezokolicznik + reszta? 

Odpowiadamy na nie krótko. Na przykład: 
 

Could you swim when you were five?       Yes, I could. / No, I couldn’t. 

(Czy ty umiałeś nurkować gdy miałeś pięć lat? Tak, umiałem. / Nie, nie umiałem.) 
 

Can your sister speak French? Yes, she can. / No, she can’t. 

(Czy twoja siostra umie mówić po francusku? Tak, ona umie. / Nie ona nie umie.) 

 

Can their parents dance tango? Yes, they can. / No, they can’t.  

(Czy ich rodzice potrafią tańczyć tango? Tak, oni potrafią. / Nie, oni nie potrafią.) 

 

III. W zadaniu trzecim przeczytaj tekst o jednej z najinteligentniejszych osób świata. 

Postaraj się poprawnie wstawić czasownik can / could w formie twierdzenia lub 

przeczenia. Poprawne formy wpisz w zeszycie pod tematem. Na przykład: 
 

ex. 3 p. 61 

1. can’t 

2. … 
 

 



Na końcu tematu znajdziesz odpowiedzi do tego zadania. Najpierw rozwiąż je 

sam. Dopiero potem sprawdź, popraw ewentualne błędy. Chętni ciekawi 

uczniowie, w wolnym czasie mogą przeczytać krótki artykuł o życiu Wiliama 

Sidis’a. Oto link: 
 

https://pieknoumyslu.com/najbardziej-inteligentny-czlowiek-na-swiecie/ 
 

IV. W zadaniu czwartym napisz 5 zdań o swoich umiejętnościach z przeszłości jako 

kilkulatek i o umiejętnościach obecnie. Prześlij zadanie na mojego nowego maila. 

Na przykład: 
 

ex. 4 p. 61 

1. When I was five I couldn’t swim. Now I can swim. 
(Gdy miałem pięć lat nie umiałem pływać. Teraz umiem pływać.) 

2. … 

 

Tu możesz zakończyć swoją pracę na dziś.  

V. W zadaniu szóstym usłyszysz trzy dialogi. W pierwszym rozmawiają dwie osoby 

będące w autobusie, w drugim rozmawia dwoje przyjaciół, w trzecim uczeń 

rozmawia z nauczycielką. Użyj poniższego linku do odsłuchania nagrania. Na 

podstawie dialogów zaznacz te wyrażenia z tabeli ‘Key Phrases’, które usłyszysz. 

Ścieżka dźwiękowa 2-12 
 

http:/rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/2-12-English-Plus-Options-

Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

Zamieszczam też transkrypcję dla lepszego zrozumienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pieknoumyslu.com/najbardziej-inteligentny-czlowiek-na-swiecie/
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/2-12-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
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Teraz zwróć uwagę na znaczenie tych wyrażeń i utrwal je: 

KEY PHRASES 

 

Asking for permission – prośba o pozwolenie, zgodę 

 

- Is it OK if I (leave now) ? – Czy będzie dobrze, jeżeli wyjdę teraz? 

- Can I / we / you (come with you / me) ? – Czy mogę / możemy / możecie iść z tobą / ze 

mną? 

- Could I / we / you / (come with you / me) ? – Znaczenie takie samo jak wyżej ale 

wyrażane z dużą grzecznością.  

 

 

Giving permission – dawanie pozwolenia, zgody 

 

- Yes, that’s OK / fine / no problem. – Tak, dobrze / w porządku / bez problemu. 

- I suppose so. – Myślę, że tak. 

- Yes, (of course) I / you / we can. – Tak, (oczywiście) ja / ty / my możemy. 

 

Refusing permission – odmawianie pozwolenia, zgody 

 

- No, I’m afriad not. – Obawiam się, że nie. 

- No, sorry I / you / we can’t. – Nie, przepraszam ale ja / ty / my nie możemy. 

 

 

 

VI. W zadaniu siódmym przeczytaj zasadę i zapisz ją do zeszytu w języku polskim lub 

angielskim. 

 

 

 

 

 

 

Czasownika can i could używamy też do udzielania zgody. 

1 Can jest bardziej bezpośrednie i mniej formalne. 

2 Zazwyczaj nie używamy could gdy dajemy pozwolenie.  

VII. W zadaniu ósmym zastanów się i napisz co powiedziałbyś w sytuacjach 1-4. Użyj 

czasownika can / could. Gotowe zdania Prześlij mi na mojego nowego maila. 

Sytuacje: 

1. Chcesz zostać na noc w domu kolegi / koleżanki. Poproś rodzica o zgodę. 

2. Chcesz przepisać spisać pracę domową od kolegi / koleżanki. Poproś o zgodę. 

3. Chcesz przymierzyć płaszcz. Poproś sprzedawcę o zgodę. 

Chcesz zagrać na pianinie w domu kolegi / koleżanki. Poproś jego / jej rodziców o zgodę.  



Wykonane zadania 4 i 8 str. 61 oraz zadanie 6 str. 60 (z poprzedniej lekcji) prześlij na 

moją nową pocztę: anita.smokowska@gmail.com Termin wysłania zadań 4.04.2020. W 

razie problemów proszę się ze mną kontaktować (np. Messenger).  

Odpowiedzi:  

ex. 3 p. 61 

1. can’t, 2. could, 3. could, 4. couldn’t, 5. can, 6. can’t 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Przyczyny i skutki otyłości dzieci i młodzieży w oparciu o informacje ze strony: 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-u-dzieci-przyczyny-leczenie-

zapobieganie-aa-oyhn-cCQd-Mar9.html  Zapoznać się  z rozdziałami: 1. Dlaczego dzieci 

tyją?  2. Zdrowotne konsekwencje otyłości u dzieci. 

 

31.03.2020 r. 

JĘZYK NIEMIECKI: 

Mittwoch, den 31. 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: Kapitel 4 – Wiederholung. /Rozdział 4 – powtórzenie/ 

 Podręcznik str. 97: Textecke Extra 

W ramach powtórzenia pracujemy dziś z tekstem, wykonując następujące polecenia: 

1. Czytamy uważnie tekst. Kto ma trudności z płynnym czytaniem, ćwiczy czytanie. 

Słówka, których wymowy nie zna lub nie pamięta szuka w słowniku online, np. 

https://pons.pl/, klikając na głośniczek, usłyszy wymowę. 

2. Przepisujemy starannie tekst do zeszytu i podkreślamy nazwy produktów, które się 

pojawiają w tekście. 

3. Z zadania nr1 pod tekstem wypisujemy w kolumnie angielskie nazwy produktów i 

tłumaczymy je na język niemiecki i polski, np: milk – die Milch – mleko. 

Tłumacząc na j. niemiecki nie zapomnij, że rzeczowniki piszemy z dużej litery i przed 

każdym z nich umieszczamy jego rodzajnik określony; jak w powyższym przykładzie. 

 

JĘZYK ROSYJSKI: 

Сегодня тридцать первое марта 2020 года. 

Урок 52 

Тема: Что ты будешь делать на досуге? – użycie form czasu przyszłego złożonego. 

Что ты будешь делать на досуге?  (Co będziesz robił w wolnym czasie?) 

mailto:anita.smokowska@gmail.com
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-u-dzieci-przyczyny-leczenie-zapobieganie-aa-oyhn-cCQd-Mar9.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-u-dzieci-przyczyny-leczenie-zapobieganie-aa-oyhn-cCQd-Mar9.html
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Na dzisiejszych zajęciach omówimy tworzenie form czasu przyszłego złożonego. Formy 

czasu przyszłego są niezbędne, kiedy mówimy o czynnościach, które będziemy wykonywali 

w przyszłości.  

W języku rosyjskim czas przyszły złożony tworzymy za pomocą form osobowych czasu 

przyszłego czasownika быть (być) i  bezokolicznika czasownika niedokonanego. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcę powiedzieć po rosyjsku: Będę spała,  

to muszę użyć pierwszej formy osobowej l. poj. czasownika быть i bezokolicznika спать:  

Я буду спать. 

Jeśli chcę powiedzieć po rosyjsku:  

Wiktor będzie grał,  

to muszę użyć trzeciej formy osobowej l. poj. czasownika быть i bezokolicznika играть:  

Виктор будет играть. 

Uwaga: To, co zapisane pogrubioną czcionką, przepisz do zeszytu. 

1. Otwórz podręcznik na 76 stronie i przeczytaj dialog z ćwiczenia 1a. 

2. Następnie wybierz właściwą odpowiedź а,б lub в. 

3. Wyszukaj w dialogu form czasu przyszłego złożonego.  

4. Wykonaj polecenie w ćwiczeniu 1 б/76. 

5. Naucz się na pamięć odmiany czasownika быть. 

Uwaga: Jeśli nie znasz znaczenia jakiegoś słowa, skorzystaj ze słownika.  

RELIGIA: 

Temat: Wielki Tydzień w Liturgii Kościoła.  

Zapisz notatkę w zeszycie i przeczytaj podane fragmenty Pisma Świętego.  

1. Wielki Czwartek: J 13,1-15 

Przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu Eucharystii oraz 

kapłaństwa przez Chrystusa. Rankiem, w kościołach katedralnych ma miejsce Msza św. 

Krzyżma. Podczas niej biskup konsekruje święte oleje (oraz krzyżmo), które przez cały rok 

służą przy udzielaniu sakramentów. Kapłani wraz ze swoim biskupem odnawiają 

przyrzeczenia kapłańskie.  

2. Wielki Piątek: Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana: J 18, 1-19, 42. 

3. Wielka Sobota – Wigilia Paschalna: trwamy w ciszy przy grobie Jezusa. Na wieczornej 

Mszy następuje święcenie ognia i wody oraz zapalenie Paschału (symbol Jezusa 

zmartwychwstałego). 

+ играть, петь, спать itd. 

я буду - będę 

ты будешь - będziesz 

он, она будет - będzie 

мы будем - będziemy 

вы будете - będziecie 

они будут - będą 



 

JĘZYK POLSKI: 

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Zdanie złożone współrzędnie a zdania złożone podrzędnie. 

Uczniowie korzystają z lekcji w e-podręczniku: 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-

podrzednie/DmBh8n2mS 

Wykonują zadania interaktywne, w zeszycie pisemnie ćwiczenie 3. 

 

MATEMATYKA: 

Temat: Proporcja - rozwiązywanie równań w postaci proporcji. 

Dasz radę. Niejednokrotnie w klasie rozwiązywaliśmy zadania za pomocą proporcji. Należy 

pamiętać, że jedną wielkość umieszczamy  w mianowniku, a drugą w liczniku i tego należy 

trzymać się układając równanie do zadania, np. w liczniku masę produktu, a w mianowniku 

cenę za tę masę. 

Przeanalizuj co jest napisane na str.179 w podręczniku oraz 1, 2 i 3 przykład. Do zeszytu 

przepisz (pisząc przez kreskę ułamkową) a/b= c/d oraz pierwszą zieloną ramkę z 

wykrzyknikiem. 

Rozwiąż w zeszycie zadanie 4 str. 180 (rozwiąż równania metodą mnożenia na „krzyż”). 

 

HISTORIA: 

Temat: Sprawa polska w polityce ententy. 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.182-183. 

  Zwróć uwagę na: 

- znaczenie orędzia prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona dla sprawy polskiej, 

- udział Polaków w obradach konferencji pokojowej w Paryżu i jej decyzje w kwestii ziem 

polskich. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym: 

- 8.I.1918r.- program pokojowy prezydenta Wilsona 

- 28.VI.1919r.-podpisanie traktatu wersalskiego 

- Ignacy Jan Paderewski- polski pianista, kompozytor, polityk, propagował ideę 

niepodległości Polski za granicą, 

- Thomas Woodrow Wilson- prezydent Stanów Zjednoczonych 

Wymień postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie polskiej - zeszyt przedmiotowy 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 4 str.81. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS
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BIOLOGIA: 

Temat: Utrwalenie wiadomości o układzie nerwowym i dokrewnym. 

W podręczniku na str.217 – 221 podane jest w skrócie podsumowanie z tego działu. 

Zapoznaj się z tymi wiadomościami a następnie postaraj się wykonać w zeszycie zadania 

testowe z podręcznika od 11 -22 ze str. 224-226 według wcześniejszych zasad – w zeszycie 

zapisz numer pytania i prawidłową odpowiedź – nie przepisujemy treści pytań. 

PLASTYKA: 

Temat: Ozdoba wielkanocna – technika dowolna. 

1. Wykonaj dowolną ozdobę wielkanocną. Poniżej znajdziesz linki z inspiracjami. Może to 

być jedna z poniższych prac lub coś zupełnie innego, samodzielnie wymyślonego. Ważne, 

abyś dokumentował fotografiami etapy wykonania swojej pracy (żeby uwiarygodnić 

samodzielność wykonania ozdoby), a na koniec wykonał zdjęcie finałowe swojego dzieła i 

przesłał je wg instrukcji zamieszczonej niżej do dnia 15 kwietnia 2020 r. Na wykonanie 

pracy masz dwa tygodnie. Czym bardziej skomplikowana technika, staranne wykonanie itp., 

tym lepszą możesz zdobyć ocenę. 

INSPIRACJE: 

Pisanka: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dm2v0JpAIo 

https://www.youtube.com/watch?v=dgWcLIbH7qQ&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=kdVkZjFbK2M 

https://www.youtube.com/watch?v=PAazARKN4es 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng 

https://www.youtube.com/watch?v=dB4o4p8cN_0 

https://www.youtube.com/watch?v=wJA2mSHdgWM 

https://www.youtube.com/watch?v=kPsUq9syrEE 

https://www.youtube.com/watch?v=w01F4gvTQno 

Baranek: 

https://www.youtube.com/watch?v=P-6HhB5Qw8g 

Kurczak i zajączek: 

https://www.youtube.com/watch?v=4kuyRHQCuhc  

Stroik wielkanocny: 

https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-

DKl2uDwNzUe29QX8 
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https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-DKl2uDwNzUe29QX8
https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-DKl2uDwNzUe29QX8


UWAGA! Dziś (31.03.) mija ostateczny termin oddania do oceny pracy plastycznej sprzed 

tygodnia (biżuteria secesyjna). Przypominam, że była to praca, którą rozpocząłeś już w szkole 

na lekcji plastyki 10.03. Mogłeś dokończyć zaczętą już pracę lub wykonać coś nowego. 

Teraz, żeby zostać pozytywnie ocenionym, wykonaj poniższe czynności: 

- połóż pracę w dobrze oświetlonym miejscu, 

- zrób jej zdjęcie, 

- możesz dwa lub trzy, z różnych stron (najlepiej byś Ty także był widoczny na jednej  

z fotografii – poproś o pomoc w wykonaniu takiej fotografii rodzica; ostatecznie umieść pod 

pracą duży podpis z imieniem i nazwiskiem), 

- wyślij e-maila pod adres: emie@poczta.fm, załączając fotografie i wpisując w temacie  

e-maila: „plastyka klasa VIIB - 24.03.” lub wyślij zdjęcia z takim samym opisem  

w wiadomości na Messengerze na moje konto osobiste. 

Tylko tak przekazane prace będą mogły być przeze mnie pozytywnie ocenione! 

mailto:emie@poczta.fm

