
KLASA VII a 

29.04.2020 r. (środa) 

FIZYKA  

Temat: Powtórzenie wiadomości -”Praca, moc, energia”. 

 

1.Skorzystajcie ze strony www.gov.pl/web/zdalne lekcje 

    Szkoła podstawowa 

    Klasa 7 Fizyka 

    Lekcja 3. Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy i energii. 

    Lekcja z e-podręcznika 

 

2.Przeanalizujcie przedstawione tam przykłady. 

 

3.W zeszytach wykonajcie zad.1-6 ze s.220 z podręcznika. 

 Ich odpowiedzi (a przy zad.2 i 4 również wzory i obliczenia ) proszę przesłać na mój adres 

 halina6789@wp.pl    - do 05.05.2020. 

 

JĘZYK POLSKI  

 

ŚRODA, 29 KWIETNIA 2020 R.; CZWARTEK, 30 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów. 

 

1. Zapisz poniższe zadanie w zeszycie (możesz wydrukować lub przerysować). 

WZÓR: 

ręk – ręczny, rękawiczka, poręka, poręczny, zaręczyny; 

2. Przeczytaj treść zakładki „Poznajemy język” ze s. 298, a dowiesz się, czym jest rodzina 

wyrazów, rdzeń i wyraz pokrewny. Przeanalizuj dokładnie, jak została stworzona przykładowa 

rodzina wyrazów. Zauważ, że w rodzinie wyrazów można ustalić zależności związane z 

pochodzeniem wyrazów, np. wyraz „pisać” jest podstawowym dla wyrazu „dopisać”, z kolei 

„dopisać” staje się nim dla wyrazu „dopisek”. 

http://www.gov.pl/web/zdalne
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3. Wykonaj teraz zadania 1.-4. i 6. ze s. 299 w zeszycie. Rozwiązanie otrzymasz w 

poniedziałek. 

 

4. Następnie zwróć uwagę, jak mogą różnić się postacie rdzenia na podstawie zad. 7 ze s. 299. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

kwiat, kwieci-, kwiaci-, kwiec’-, kwiat-, kwiet-, kwiat- 

 

5. Postaraj się teraz wykonać to samo polecenie do następujących wyrazów pokrewnych: 

miód, miodek, miodzie, miodna, miodownik;  

 

6. Przypomnij, czym zajmuje się słowotwórstwo. Zastanów się i spróbuj sam odpowiedzieć 

sobie na poniższe pytania: W jakim celu tworzy się nowe słowa? Jakie czynniki mają wpływ na 

ten proces językowy? 

 



Przykładowe odp.: 

- aby nazwać nowe zjawiska, przedmioty, procesy, 

- na potrzeby języka poetyckiego, 

- żeby można było wybrać do swojej wypowiedzi najbardziej odpowiedni wyraz. 

 

7. Zauważ, że mimo dużego zasobu leksykalnego polszczyzny nie każdy chce i umie z niego 

korzystać. Ludzie często nadmiernie posługują się wyrazami modnymi. Uleganie modzie 

językowej świadczy o ubogim zasobie słownictwa. Spróbuj stworzyć Wyrazowy pokaz mody, 

wypisując wyrazy szczególnie modne (pojawiają się w użyciu dużo częściej niż inne) w tym 

sezonie lub w Twoim środowisku. Zatytułuj swój „pokaz”. 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI  gr. 1 i 2 

 

 

Subject: Pierwszy okres warunkowy – zadania utrwalające.  

Dziś wykonaj kilka zadań utrwalających pierwszy okres warunkowy. 



 

Jeżeli chcesz otrzymać ocenę dodatkową za te zadania, prześlij mi je w terminie do 30.04.  

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat:  Mierzymy wysokość i masę ciała i wyliczamy swój wskaźnik BMI. 

 
Wskaźnik BMI wyznaczaliśmy już na początku roku szkolnego.   I chociaż nie jest on zalecany 

dla dzieci - służy   do orientacyjnej oceny  prawidłowej masy  naszego 

ciała.  Pozwala  wyciągnąć wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i właściwego 

poziomu  aktywności fizycznej . Potrzebna jest nam miarka - do wyznaczania wzrostu w cm 

oraz waga - do wyznaczania masy ciała w kg.  Po zmierzeniu  i zważeniu – uzyskane wyniki 

wpisujemy do wzoru zaprezentowanego w filmiku pod 

linkiem: https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/. Następnie  odczytujemy uzyskany wynik 

naszego BMI,  oceniamy prawidłowość swojej masy ciała, porównując ja z wyliczeniami z 

początku roku szkolnego i z prawidłowymi normami BMI.  Wyciągamy wskazówki odnośnie 

prawidłowości naszej diety i właściwego poziomu aktywności fizycznej - staramy się 

natychmiast wcielać je w życie – od tego zależy nasze zdrowie! 

 

GEOGRAFIA  

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski. 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku na str. 182 – 186. Są to treści w większości już Ci 

znane z lekcji innych przedmiotów. 

Zapisz w zeszycie: 

1. Źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego. 

2. Przyczyny emisji gazów cieplarnianych. 

3. Przyczyny zanieczyszczenia wód. 

4. Skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 

Skorzystaj z lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=l4jg85k0kew  

Zwróć szczególną uwagę na: 

 Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego 

 Przyczyny i skutki kwaśnych opadów 

Praca domowa: Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str. 102 – 103 

Podczas zajęć 6.05.2020 r. napiszecie test sprawdzający wiedzę i umiejętności z działu: 

Rolnictwo i przemysł Polski.  

 

CHEMIA  

Temat: Stężenie procentowe roztworów. 

 
Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

Wiadomości w podręczniku na str.184-191. 
Na początku zapoznaj się z definicją , co to jest stężenie procentowe roztworu (podr. str. 184)  

i jak można je obliczyć stosując podany wzór. Napisz definicję i wzór wraz z objaśnieniem do 

zeszytu. Następnie przeanalizuj przykłady  zadań  44 – 46 ze str.185, 186, 187. 

https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/
https://www.youtube.com/watch?v=l4jg85k0kew


W ćwiczeniach wykonaj do tego tematu zadania  29, 30, 32 ze str.96 
Zobacz też film odnośnie rozwiązywania zadań ze stężenia procentowego roztworów 
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE 
 

Stężenie procentowe - wzór i zadania 

 
 

 

30.04.2020 r. (czwartek) 

RELIGIA  

Temat: Dynamiczny rozwój Kościoła w średniowieczu. 

 

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 92-95 

Odpowiedz na pytania 

1. Co było celem reformy kościoła w 1075 roku? 

2. Jakie zmiany wprowadził Papież Grzegorz VII? 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Thema: Wer ist am besten? /Kto jest najlepszy?/ 

Zagadnienie gramatyczne tego tematu: stopniowanie przymiotników. 

Materiały pomocnicze: 

 

- Podręcznik str. 118-119 

 

- filmy na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=LGnqb1FoX6g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lY96dTlFB6s 

 

Zadania do wykonania: 

Podręcznik str. 108: 1, 2, 3, 4 

W razie pytań lub potrzeby konsultacji proszę kontaktować się ze mną poprzez Messenger, Duo 

lub maila. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=LGnqb1FoX6g
https://www.youtube.com/watch?v=lY96dTlFB6s
https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE&authuser=0


JEZYK ROSYJSKI  

Сегодня тридцатое апреля 2020 года. 

Урок 59 

Тема: "В семье" - W rodzinie. 

1. Wykonaj ćwiczenie 7/87 z podręcznika.  

2. Wykonaj ćwiczenie 1a/85 (podręcznik). Jest to ćwiczenie słuchowe.  

3. Wykonaj ćwiczenie 1б/85-86 (podręcznik). 

4. Przetłumacz poniższe słówka na język rosyjski. Przepisz je wraz z tłumaczeniem do 

zeszytu.  

rodzina -  

mama - 

tata -  

córka -  

syn -  

rodzice -  

dzieci -  

babcia -  

dziadek -  

ciocia -  

wujek –  

MATEMATYKA  

Temat: Średnia arytmetyczna 

Przypomnij, jak obliczamy średnią arytmetyczną na koniec roku szkolnego z ocen 

przedmiotowych. Otwórz podręcznik na str. 207. Zwróć uwagę na przykłady 1 i 2 (str. 208).  

Z nich dowiesz się co to jest zmienna, wartość zmiennej, liczebność zmiennej, rozkład 

liczebności, dane surowe, histogramy, rozstęp, moda. To wszystko robiliśmy, tylko nie 

używaliśmy fachowego słownictwa. Proszę, byście zapoznali się z tym słownictwem, by 

w przyszłości takie pojęcia nie przerażały Was. 

Dziś zamiast rozwiązywania zadań w zeszycie zachęcam do obejrzenia filmów na youtube pi-

stacja. https://pistacja.tv/film/mat00426-srednia-arytmetyczna-zadania?playlist=555 

 Po prawej stronie są trzy linki: średnia arytmetyczna, średnia arytmetyczna- zadania, mediana. 

Obejrzyj wszystkie. Zadania rozwiąż samodzielnie (tam, gdzie jest prośba o zatrzymanie filmu, 

rozwiąż- sprawdź z filmem). 

Za tydzień w poniedziałek 11 maja jest planowana praca klasowa z działu „Elementy 

statystyki opisowej”. Przygotuj się do niej najlepiej jak potrafisz. 

 



INFORMATYKA  

Temat: Prezentacja multimedialna - Pola figur płaskich 

(temat na dwie godziny lekcyjne) 

W dowolnym programie prezentacji wykonaj pracę pt. „Pola figur płaskich”.  

Potrzebne materiały znajdziesz w podręczniku z informatyki str. 147-151, podręcznikach do 

matematyki i na stronach WWW. 

Pracę prześlij na adres: klimarek@wp.pl  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Poznajemy negatywne skutki stresu . 

 
Proszę o zapoznanie się z negatywnymi skutkami stresu dla zdrowia człowieka  - zwłaszcza  w 

okresie przymusowej kwarantanny - w artykule  pod 

linkiem: https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-

dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html 
W następnym tygodniu spróbujemy znaleźć antidotum na pokonanie skutków stresu. 
 

JĘZYK POLSKI  

 

Temat podany w środę (realizacja tematu 2 godz.) :  

ŚRODA, 29 KWIETNIA 2020 R.; CZWARTEK, 30 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów. 

 
 

PLASTYKA  

 

Temat: Rodzaje i gatunki filmowe.  
 

1. Przeczytaj temat nr 22. Rodzaje filmu, film animowany (ze s. 86-88). Natępnie wydrukuj i 

wklej bądź zapisz do zeszytu poniższą notatkę (zwróć szczególną uwagę na pojęcia zapisane 

wytłuszczoną czcionką): 

NOTATKA: 

Wyznaczenie rodzajów filmowych przebiega w oparciu o takie kryteria, jak treść filmu, technika 

jego realizacji, wybór i uszeregowanie rejestrowanego materiału, czy też planowane przez 

twórców wrażenie, jakie utwór wywrzeć ma na odbiorcy. Dla większości widzów słowo „film” 

równoznaczne jest z najpopularniejszą odmianą filmu fikcji – filmem fabularnym, czyli takim, w 

którym aktorzy odgrywają sceny według określonego scenariusza. Film dokumentalny z 

założenia rejestruje wybrane fakty na temat świata, przedstawia autentyczne postacie i 

opowiada o zdarzeniach, które miały bądź mają miejsce w rzeczywistości. Innym rodzajem są 

tzw. filmy oświatowe, realizowane z myślą o upowszechnieniu wiadomości z konkretnej dziedziny 

wiedzy, nauki, czy też treningu sportowego. Filmy oświatowe wykorzystywane są w programach 

nauczania i służą jako pomoc dydaktyczna i szkoleniowa. Bardzo popularnym rodzajem filmu 

jest film animowany, wyróżniany ze względu na technikę powstawania, czyli np. animację 

rysunkową, komputerową, lalkową, wycinankową, kombinowaną. W odróżnieniu od filmów 

żywego planu (fabularnych i dokumentalnych), filmów animowanych nie tworzy się za pomocą 

mailto:klimarek@wp.pl
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html
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rejestrowania dziejącej się w czasie rzeczywistym akcji, ale za pomocą zdjęć poklatkowych bądź 

komputerowego generowania następujących po sobie obrazów. Jest to szeroka dziedzina – 

mieszczą się w niej zarówno propozycje dla dzieci, jak i dla dorosłych widzów. 

Poszczególne rodzaje filmów dzielą się na gatunki – mają je zarówno filmy animowane, 

dokumentalne, jak i fabularne. I to właśnie na podstawie tych ostatnich zazwyczaj opisuje się 

charakterystykę zjawiska zwanego kinem gatunków. 

Pojęcie gatunku filmowego oznacza sposób klasyfikowania filmów według grupy 

rozpoznawalnych cech i powtarzających się sposobów ich przedstawiania, budujących razem 

zespół konwencji, będący rodzajem umowy między twórcami a widzami.  

2. Obejrzyj prezentację spod linku: https://prezi.com/-mma97wglcby/gatunki-filmowe/ (zwróć 

uwagę na przykładowe trailery do filmów, by mieć wyobrażenie o danym gatunku filmowym). 

Wypisz nazwy wszystkich omówionych gatunków z przykładowymi tytułami filmów. Na 

podstawie prezentacji lub linku poniżej zapisz cechy charakterystyczne wymienionych 

gatunków. 
Oczywiście możesz poszerzyć swoją wiedzę, sięgając do innych prezentacji bądź korzystając z 

portalu filmowego filmweb: https://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-

(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+nale%C5%BCy+kojarzy%C4%87+dany+film+)) , gdzie 

wyszczególnionych jest o wiele więcej gatunków, a nawet hybryd (połączenie cech dwóch lub 

więcej gatunków w jednym dziele, np. Obcy – 8. pasażer „Nostromo” – horror+science fiction). 

 

9 maja o godz. 14.00 odbędzie się test wiedzy o filmie. Będzie to test jednokrotnego wyboru i 

krótkich odpowiedzi pisemnychv. Na tej samej zasadzie stworzony był test z „Latarnika”, który 

już pisałeś. Czas trwania: 20 min. W temacie z plastyki na następny tydzień otrzymasz link, 

pod którym będzie znajdował się test, lecz stanie się on aktywny dopiero danego dnia o 

wyznaczonej godzinie. Do tego czasu należy zakończyć i przesłać, nawet gdybyś nie dokończył 

któregoś z zadań. Pamiętaj, przygotuj adres e-mail, który wpiszesz na początku testu, a 

następnie otrzymasz na niego informację zwrotną o wyniku, zobaczysz też prawidłowe 

odpowiedzi. W kodzie ucznia wpiszesz 7A + nr z dziennika, np. 7A01. Test jest 

obowiązkowy! Nawet jeżeli go nie napiszesz, zostanie wystawiona ocena.  

Jeżeli masz jakieś pytania, możesz mi zadawać bezpośrednio przez komunikator Messenger lub 

e-mail. 

Zakres tematyczny testu: temat 21. i 22. z podręcznika oraz notatki z ostatnich 2 tematów 

(Początki kina – szczególnie informacje podane wytłuszczoną czcionką – np. data pierwszego 

pokazu filmowego, tytuł pierwszego filmu, ważne postacie związane z powstawaniem filmu – 

Lumiere, Melies, Chaplin itd.; Rodzaje i gatunki filmowe, ich cechy, przykłady z prezentacji). 
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