
KLASA VIIA 

20.04.2020 r. (poniedziałek ) 

MATEMATYKA  

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu „Równania” 

W ramach sprawdzenia swojej wiedzy zalogujcie się proszę na platformie internetowej wsipnet.pl 

– przedmiot matematyka. Znajdź test „Równania z jedna niewiadomą” Rozwiąż go. Ocena z testu 

będzie miała wagę 1 i będzie oceną zaliczeniową ten dział. 

Jeżeli potrzebne są rozwiązania pisemne, wykonaj je w zaszycie przedmiotowym. 

Rozwiązania będę sprawdzać we wtorek 21 IV wieczorem. 

RELIGIA  

Temat: „Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło” 

 

1. Przeczytać temat z podręcznika str. 140 – 141. 

2. Wysłuchać piosenki z Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=67M26LhHUas 

3. Nauczyć się na pamięć symboli Ducha Świętego ze słownika na str. 141. 

 

CHEMIA  

 

Temat: Rodzaje roztworów.  

(temat rozkładamy na 2 godz. lekcyjne) cd. 

 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.170 – 176. Postaraj się zapamiętać znaczenie  nowych pojęć 

:  roztwór, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczana.  

Na str.175 mamy zamieszczony podział roztworów ze względu na ilość substancji rozpuszczonej 

oraz ze względu na wielkość cząsteczek substancji  rozpuszczanej – wyjaśnienie tych pojęć masz 

na str. 176 – postaraj się to zapamiętać. 

 Do tego tematu mamy zadania w zeszycie ćwiczeń od 12 – 18 na str. 90 – 91 – w miarę swoich 

możliwości postaraj się je wykonać. Po dokładnym zapoznaniu się z wiadomościami w 

podręczniku w zeszycie napisz odpowiedź na następujące pytanie : 

1 . W jaki sposób można z roztworu nasyconego otrzymać roztwór nienasycony? 

2 . W jaki sposób z roztworu nienasyconego można otrzymać roztwór nasycony? 

W celu lepszego zrozumienia omawianego materiału możesz obejrzeć film 

https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU 

  

Obszar załączników: 

Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

                    

 

https://www.youtube.com/watch?v=67M26LhHUas
https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU&authuser=0


JĘZYK POLSKI  

PONIEDZIAŁEK, 20 KWIETNIA 2020 R.; WTOREK, 21 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: O mocy, która tkwi w słowach. Marcin Wandałowski Nasz język – łączy czy dzieli  

 

1. Zastanów się, jak swoją patriotyczną postawę możemy wyrażać za pomocą języka? Swoją 

odpowiedź zapisz w zeszycie. 

Przykładowa odp.: 

Swój patriotyzm za pomocą języka można wyrażać: 

- mówiąc wprost, że się jest patriotą, 

- wyrażając swoją miłość do ojczyzny, 

- poznając tradycje narodowe, 

- dbając o poprawność językową, 

- poznając literaturę i kulturę narodową. 

 

2. Przeczytaj tekst Marcina Wandałowskiego „Nasz język – łączy czy dzieli?” ze s. 164 – 166 z 

podręcznika. Odczytaj notki biograficzne o Marcinie Wandałowskim i jego rozmówcy – Jerzym 

Bralczyku ze s. 164. Tekst, który właśnie przeczytałeś, jest wywiadem – przeczytaj na s. 165 Mam 

pojęcie o tym gatunku publicystycznym. 

 

3. Wypisz w punktach problemy poruszone w rozmowie, np: 

Problemy poruszone w rozmowie: 

- czynniki wpływające na zmiany w języku, 

- specyfika języków różnych narodów, 

- obraz Polaków przekazywany za pośrednictwem języka, 

- język, który łączy, a nie dzieli. 

 

4. Postaraj się pisemnie odpowiedzieć na poniższe pytania, czasami możesz posłużyć się cytatem: 

- Jakie czynniki wpływają na zmiany zachodzące w języku polskim? Wymień te czynniki. 

- Na czym polega depolonizacja języka? 

- Na jakie typowe schematy w języku polskim wskazuje Jerzy Bralczyk? 

- Jakie narodowe cechy Polaków odzwierciedlone są w języku? 

- Jaka jest wg Jerzego Bralczyka różnica między porozumiewaniem się a komunikowaniem się? 

 

5. Sformułuj na podstawie wypowiedzi Jerzego Bralczyka rady, by język łączył, a nie dzielił. 

WZÓR: 

Należy: 

- mówić to, co się ma do powiedzenia, a nie to, co chciałby usłyszeć rozmówca, 

- wyzbyć się nieufności, 

- zakładać dobrą wolę rozmówcy, 

- świadomie dobierać słowa. 

 

6. Zwróć uwagę, że w języku, którym się posługujemy, odbija się nasz stosunek do świata. 

Przeczytaj Mam pojęcie ze s. 166, a dowiesz się, czym jest językowy obraz świata. 

 

Uwaga! 23 kwietnia (w czwartek) mija termin oddania prac długoterminowych (projektów) 

sprzed miesiąca (zad. 16/s. 343). W obecnej sytuacji musi ona przybrać formę prezentacji 

multimedialnej (ok. 10 slajdów). Pracę wyślij do 23.04. na e-mail: emie@poczta.fm. 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI  

gr. 1, 2 

Subject: Sprawdzenie umiejętności z rozdziału 5.  

I. Wykonaj poniższe zadania i prześlij na mój adres mailowy do 20.04. Odpowiedzi możesz 

zapisać w punktach w zeszycie i przesłać zdjęcie.  Waga wszystkich ocen wstawianych w 

najbliższym czasie to 1. 

1 Dopasuj wyrazy z ramki do ich definicji.  

century   decade   kilometre   minute   day 

1 100 years _____ 

2 60 seconds _____ 

3 10 years _____ 

4 24 hours _____ 

5 1000 metres _____ 

2 Wpisz brakujące wyrazy.  

1 May is my favourite m_______.  

2 There are 365 d________ in a year. 

3 Linda weighs 50 k______. 

4 There are 60 m_____ in one hour. 

5 There are 1000 years in a m_______. 

3 Znajdź błędny wyraz i napisz  poprawny. 

1 Lewis Hamilton is a racing car scientist. _______________ 

2 The musician Alexander Graham Bell was responsible for the first telephone. 

_______________ 

3 Marie Curie was the first female Nobel Prize expert. _______________ 

4 Sir Isaac Newton was a great composer in the 17
th

 century. _______________ 

5 Sir Arthur Conan Doyle was the artist who created the famous detective Sherlock Holmes. 

_______________ 

4  Ułóż zdania. Zastosuj stopień wyższy lub najwyższy przymiotników.  

1 Vanessa / is / good / swimmer / her sister 

______________________________ 

2 What is / intelligent / animal? 

________________________________ 

3 London / is / big / Madrid 

________________________________ 

4 Usain Bolt / is / fast / man / in the world 

________________________________ 

5 Lions / are / dangerous / dogs 

________________________________ 



5 Uzupełnij podane zdania oznajmujące, pytania i przeczenia. Zastosuj czasownik can lub 
could oraz czasowniki z ramki.  

cook   play   take   go   swim 

1 I’m sorry, but you ____________ to the cinema tonight. (✗) 

2 ____________ I ____________ the test next week? (?) 

3 I don’t go to the swimming pool because I ________. (✗) 

4 My dad is a musician. He ____________ the piano really well. (✓) 

5 My mum ____________ when she was young, but she’s a very good cook now. (✗) 

6 Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. 

A MEDICAL PRODIGY 

Akrit Jaswal was born in India in 1993. His parents could soon see that he was more intelligent than 
other children. He could talk when he was only ten months old and he could read and write at the age 
of two. When he was five, he could read better than most adults. Medicine was one of his favourite 
interests, and he decided to become a doctor. When he was six years old, doctors at his local hospital 
said he could watch them. He spent many hours watching them and he also read a lot of books about 
medicine.  

Akrit started university in India at the age of eleven to study medicine. He was younger than any 
other student there. His professors realized that he was more intelligent than they were. He plans to 
finish his studies in India and then go to Harvard University in America. When he was a small child, 
he saw people dying in the streets in India. They couldn’t go to hospital because they were poor and 
didn’t have any money. Akrit wants to help people like these in the future. He wants to give them 
better lives. 

1 Where does Akrit come from? 

 _______________________________ 

2 What could he do before he was a year old? 

 _______________________________ 

3 Why did he visit his local hospital? 

 _______________________________ 

4 What did his university professors realize? 

 _______________________________ 

5 Why does Akrit want to become a doctor? 

 _______________________________ 

asa 7 SWYCHOWANIE P - Rodzaje  

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

SF: Wykonujemy samokontrolę szybkości według indeksu sprawności fizycznej  K. Zuchory. 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wych. 

fizycznego, z akcentem na rozgrzanie i rozciągnięcie mięśni i stawów kończyn dolnych (serie 

różnego rodzajów przysiadów, „skipów”, półszpagatów”, unoszeń kończyn).                            

Następnie wykonujemy kilkakrotny test szybkości.  Przez 10 sekund  biegniemy w miejscu , 

wysoko unosząc naprzemiennie nogi i klaszcząc w dłonie.  Nie zapominamy o przerwach 

pomiędzy ćwiczeniami. Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły,  po kwarantannie. 

 Link strony z próbami testu Zuchory: http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-

zuchory/. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU&authuser=0
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/


MUZYKA  

Temat:   Żarty muzyczne. Tworzenie melodii do wybranej fraszki Jana Kochanowskiego - 

ukazanie jej w różnych kontekstach żartu muzycznego. 

 

 

Fraszka  - krótki utwór, najczęściej wierszowany, o treści ironicznej, z wyraźną puentą. - Temat 

lekcji jak i definicję przepisz starannie do zeszytu - pamiętaj o dacie. 

 

Przeczytaj fraszko J. Kochanowskiego- podręcznik str.113. Wybierz jedną fraszkę, przepisz ją 

starannie do zeszytu i wymyśl do niej melodię. 

 

Propozycje innych fraszek: 

 
Sentencja Ryszard Brudzyński 

To warto pamiętać synowie i córki: 

Nie złote pałace, lecz szare komórki. 

 

Szczyty Wiesław Czermak-Nowina 

Są szczyty głupoty, lecz jak uczy życie 

Można czasem spotkać głupotę na szczycie... 

 

Nie wystarczy Marian Karczmarczyk 

Nie wystarczy nuty znać, 

Żeby pierwsze skrzypce grać. 

 

Zachęta Eugeniusz Korkosz 

Każdy ma coś do odkrycia – 

Na przykład: własny cel życia. 

 

Natchnienie twórcze Jerzy Leszczyński 

Najlepszą z muz jest czasem mus. 

 

Dobra rada Kazimierz Chyła 

Przyjrzyj się róży, nim cię odurzy. 

 

Ostrzeżenie Jan Bachrij 

Niechaj trawy nikt nie niszczy, 

Jeśli nie wie co w niej piszczy. 

 

Atut Cyprian Czernik 

Kij – to atut wszystkich batut. 

Tempo Ludwik Górski 

Ledwie zaczyna, a już rutyna. 
 

Wejdź w poniższy link: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.04.2020 r. (wtorek) 
 

JEZYK NIEMIECKI  

Thema: Machst du Sport? Bist du aktiv?  /Uprawiasz sport? Jesteś aktywny?/ 

1.Przypominamy sobie odmianę czasownika machen i  sein  

3.Wykonujemy zadanie 1i2 ze strony 1205, korzystając z poznanego na wcześniejszych lekcjach 

słownictwa. 

3.Wykonujemy ćwiczenia utrwalające: 

 

 



JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня двадцать первое апреля 2020 года. 

Урок 56 

Тема: Tworzenie i zastosowanie wyrażeń typu: каждый понедельник, по понедельникам. 

I. Jeśli jakaś czynność powtarza się regularnie, np. co poniedziałek (w poniedziałki), to 

 w języku rosyjskim powiemy: каждый понедельник  (по понедельникам), np.  

Каждый понедельник у Виктора тренировка. (Co poniedziałek [w każdy poniedziałek] 

Wiktor ma trening.) 

lub 

По понедельникам у Виктора тренировка. (W poniedziałki Wiktor ma trening.)  

Oba te zdania znaczą to samo, dlatego że wyrażenia w nich użyte mają podobne znaczenia.  

A więc można je stosować zamiennie, bo są synonimami, np.  

 

(r. m.) каждый понедельник = по понедельникам (l.mn.)  

To znaczy: w każdy poniedziałek, co poniedziałek = w poniedziałki 

 

(r. m.) каждый вторник = по вторникам (l.mn.)  

To znaczy: w każdy wtorek, co wtorek = we wtorki 

 

(r. ż)каждую среду = по средам (l. mn.)  

To znaczy: w każdą środę, co środa = we środy 

 

(r. n.) каждое утро = по утрам (l.mn.)  

To znaczy: każdego ranka, co ranek = rankami 

Каждое утро я бегаю. (Co ranek biegam.) 

lub 

По утрам я бегаю. (Biegam rankami.) 

II. A  teraz otwórz podręcznik na stronie 81 i zrób ćwiczenie 3. Należy odpowiedzieć na pytania 

używając nowopoznanych wyrażeń.  Wykonując ćwiczenie korzystaj z notatki  

z zeszytu i podręcznika na stronie 81. Ćwiczenie wykonaj ustnie.  

III. Zrób ćwiczenie 3 na stronie 83. Przetłumacz wyrażenia z nawiasów na język rosyjski. 

Uzupełnione  zdania przepisz do zeszytu. Korzystaj z notatek w zeszycie i podręczniku. 

IV. Pamiętaj o słowniku, który jest niezbędny w nauce języków obcych. 

V. Pamiętaj o tym, że to, co zapisane pogrubioną czcionką, to notatka i musisz zapisać ją  

w zeszycie. 

 



JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 21 KWIETNIA 2020 R.; ŚRODA, 22 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Ubieramy myśli w słowa, czyli czym są wyrazy pochodne i wyrazy podstawowe. 

 

1. Dziś rozpoczniemy nowy dział gramatyki – słowotwórstwo. Przedmiotem naszych rozważań 

będzie budowa wyrazów i sposoby ich tworzenia. Szerzej w części teoretycznej tematu pod 

linkiem: https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI 

 

2. Ułóż rozsypane wyrazy w grupy wg wybranego przez Ciebie kryterium. Wyjaśnij, na czym ono 

polega. 

3. Przeczytaj część teoretyczną tematu ze s. 288 z podręcznika (cała strona). Zauważ, w 

poprzednim zadaniu spośród wyrazów można wyodrębnić pary, w których jeden wyraz jest  

podstawowy, a drugi pochodny, np.: 

- owoc – owocowy 

- malina – malinka 

- pisać – rozpisać 

- ćwiczyć – ćwiczący 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Następnie odczytaj zasady ortograficzne ze s. 289 (pisownia nazw mieszkańców) i zapamiętaj.  

 

6. Stosując się do zasad ortograficznych, wykonaj zadanie 5. ze s. 290. 

WZÓR: 

Grecja – Grek – Greczynka (wielką literą nazwy mieszkańców kraju) 

Warszawa – warszawianin – warszawianka (małą literą nazwy mieszkańców miast) 

 

7. Teraz, żeby przećwiczyć umiejętności nabyte podczas dzisiejszej lekcji, postaraj się wykonać 

zadania 1. - 3. ze s. 289. Zanim wykonasz zadanie, przeczytaj dokładnie polecenie i prześledź 

wzór z podręcznika. 

 

8. Wykonaj zadanie 6. ze s. 290. Pamiętaj, w definicji wyrazu pochodnego znajdziesz wyraz 

podstawowy. Zawsze możesz też posłużyć się zasadami tworzenia wyrazów pochodnych ze s. 288 

(pod tabelką). 

WZÓR: 

tłumaczyć – wyraz podstawowy 

tłumacz – wyraz pochodny (to jest człowiek, który tłumaczy) 

 

ryba – wyraz podstawowy 

rybka – wyraz pochodny (mała ryba) 

 

 

HISTORIA  

Temat : Narodziny faszyzmu.  /lekcja podzielona na dwie jednostki lekcyjne/. 

 

I. Włochy po I wojnie światowej. Rządy faszystów we Włoszech. Nazizm. 

 

Zapamiętaj: 

Po I wojnie światowej we Włoszech rosło niezadowolenie. Uważano. że Włosi uzyskali zbyt małe 

korzyści  na konferencji pokojowej w porównaniu do strat wojennych. Wykorzystując panujące 

nastroje, władzę przejęli faszyści, na których czele stał Benito Mussolini. 

Po przegranej wojnie Niemcy pogrążyły się w kryzysie gospodarczym i politycznym. Na 

popularności zyskali naziści, których głównym ideologiem był Adolf Hitler. 

Na podstawie podręcznika w zeszycie wyjaśnij pojęcia: 

- faszyzm, 

- nazizm, 

- traktaty laterańskie, 

- "czarne koszule" 

- Adolf Hitler 

- Benito Mussolini 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1 i 2  str.86. 

 

 

 



FIZYKA  

Temat: Energia mechaniczna i jej rodzaje. 

1. Proszę skorzystać z Internetu ze strony: www.gov.pl /zdalne lekcje 

  Klasa7 Fizyka  Lekcja1 

  Lekcja z e-podręcznika 

 

2. Zapoznajcie się z treściami tam zamieszczonymi. Przeanalizujcie filmy, ćwiczenia i zadania. 

 

3.W zeszycie wykonajcie notatkę zamieszczoną w e-podręczniku w “Podsumowaniu”. 

 

 

MATEMATYKA  

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu „Równania”, cz. II 

W ramach sprawdzenia swojej wiedzy zalogujcie się proszę na platformie internetowej wsipnet.pl 

– przedmiot matematyka. Znajdź test „Proporcjonalność prosta” Rozwiąż go. Ocena z testu będzie 

miała wagę 1 i będzie oceną zaliczeniową proporcjonalność  prosta. Będzie traktowana jak 

kartkówka. 

Jeżeli potrzebne są rozwiązania pisemne, wykonaj je w zaszycie przedmiotowym. 

Rozwiązania będę sprawdzać w środę  22 IV wieczorem. 

BIOLOGIA  

Temat: Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie. 

 

Temat w podręczniku str. 235-238. 

Na podstawie informacji oraz ilustracji w podręczniku napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 

1 .Jakie są różnice między plemnikiem a komórką jajową? 

2 .Na czym polega zapłodnienie? 

3 .Co to jest cykl miesiączkowy i jakie są jego etapy? 

4 .Jakie są objawy ciąży? 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Lekcja ekologii” 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew  

https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA


22.04.2020 r. (środa) 

FIZYKA  

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie. 

 

1. Skorzystajcie ze znanej Wam platformy gov.pl/zdalne lekcje 

    Klasa7 Fizyka Lekcja 2 

     Lekcja z e-podręcznika 

2. Po przeanalizowaniu przedstawionego tematu, w zeszycie proszę zanotować treść zasady 

    zachowania energii. 

 
 

JĘZYK POLSKI  

ŚRODA, 22 KWIETNIA 2020 R.; CZWARTEK, 23 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Temat słowotwórczy i formant – z tego składa się wyraz pochodny. Budowa słowotwórcza wyrazu. 

 
1. Za pomocą podanych cząstek utwórz wyrazy będące nazwami określonej kategorii znaczeniowej. 

Zadanie zapisz w zeszycie przedmiotowym. 
a) nazwy zdrobniałe i pieszczotliwe (zakończenia -ek, -ka, -ko, -ik, -yk) 
b) nazwy miejsc (-nia, -arnia, -alnia, -nik, -isko) 
c) nazwy zawodów (-nik, -owiec, -arz, -ak, -ista) 
d) nazwy mieszkańców (-ak, -anin, -czyk, -ańczyk, -ik) 
e) nazwy wykonawców czynności (-acz, -arz, -ak, -ca, -nik) 
f) nazwy narzędzi (-ak, -acz, -aczka, -nik, -arka) 
 
WZÓR: 
a) nazwy zdrobniałe i pieszczotliwe: nosek, krzesełko, 
b) nazwy miejsc: kawiarnia, wysypisko, 
c) nazwy zawodów: górnik, dekarz, 
d) nazwy mieszkańców: Polak, rajgrodzianin, 
e) nazwy wykonawców czynności: palacz, wynalazca, 
f) nazwy narzędzi: niszczarka, palnik; 
 
2. Otwórz podręcznik na s. 291 i dokładnie przeczytaj temat (część Poznajemy język). Zwróć uwagę na 

takie pojęcia, jak: temat słowotwórczy, formant, oboczności.  Prześledź dokładnie podany przykład – 

analizę słowotwórczą. 
 
3. Nadszedł czas na wypraktykowanie wiedzy. Wykonaj zadanie 1. ze s. 292.  Pamiętaj, że masz za zadanie 

utworzyć określoną część mowy i oddzielić pionową kreską formant od tematu słowotwórczego. 
WZÓR: 
ostry – ostr|ość (rzeczownik) 
gotować – u|gotować (czasownik dokonany) 
 
Zwróć uwagę, że formant może być także umieszczony przed tematem słowotwórczym. 
 
4. Wykonaj zadanie 2. ze s. 292 wg wzoru z podręcznika. Zwróć uwagę, że temat słowotwórczy nie musi 

być identyczny, zdarzają się w nim wymiany głoskowe, mówimy wtedy o obocznościach tematu. 
 
5. Można rozróżnić temat fleksyjny (np. domow- w domowy, domowego) i temat słowotwórczy 

(utożsamiany z podstawą słowotwórczą) (np. dom- w domowy, domek). Pod względem brzmienia temat 

może być jednolity lub nieco zróżnicowany, np. dar – darz -e. 
 



6. Zważywszy na to, co przeczytałeś w punkcie 5., postaraj się wykonać zadanie 4. ze s. 292. Prawidłową 

odpowiedź dostaniesz na następnej lekcji. 
 
7. Przypomnij sobie ze s. 291, czym są wyrazy niepodzielne słowotwórczo i postaraj się wykonać zadanie 

3. ze s. 292. Prawidłowe rozwiązanie otrzymasz na następnej lekcji. 
 
8. Przeczytaj zakładkę Ortografia i interpunkcja ze s. 291. Stosując się do zasad ortograficznych, wykonaj 

zadanie 6 ze s. 292. 
WZÓR: 
humanizować (czasownik niedokonany) – zhumanizować (czasownik dokonany) 
 
 

JĘZYK ANGIELSKI  
 

Subject: Jak przetrwać w dżungli? – rozwiązujemy kwiz o przetrwaniu. 

Aims: 

- learn survival verbs (nauczyć się czasowników dotyczących przetrwania), 

- know what to do in challenging situation (wiedzieć co zrobić w sytuacji wyzwania). 

Podręcznik str. 68-69. 

I. Wyobraź sobie, że zgubiłeś się w dżungli. Jakie trzy podstawowe problemy byś 

napotkał? Zastanów się i wymień swoje. Na przykład: 

 

lack (brak) of drinking water and food, dangerous animals around … 

 

II. Przejdź do zad. 1. Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami w grze o przetrwaniu - 

‘Survival game’. Na ich podstawie uzupełnij i zapisz w zeszycie wyrażenia 1-14. 

Poszukaj w słowniku znaczenia słów, których nie znasz i je zapisz. Posłuchaj nagrania 

i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. Zapamiętaj te wyrażenia.  

Link do nagrania: 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-17-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 
 

III. W zad. 2 wyobraź sobie, że razem z przyjaciółmi zgubiłeś się w dżungli. Przeczytaj 

pytania 1-8 i zastanów się, która odpowiedź jest najlepsza w podanych sytuacjach. 

Przeczytaj uważnie tips czyli wskazówki. Podpowiedzą Ci one wybór odpowiedzi.  
 

IV. Posłuchaj nagrania w zad. 3. O jakich umiejętnościach przetrwania dyskutują Shri, 

May, Simon, Rebecca i Harry? Wsłuchaj się w nagranie i odpowiedz ustnie na to 

pytanie. Na przykład: 
 

Shri is discussing about lightning fires.  

… 

Link do nagrania:  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-19-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-17-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-17-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-19-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-19-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


V. W zad. 4 posłuchaj nagrania ponownie. Uzupełnij wyrażenia z tabelki KEY PHRASES 

i zapamiętaj ich znaczenie.  

 

KEY PHRASES 

Ability (umiejętność / zdolność / możliwość) 

 

Are you good at ……. ? (Czy jesteś dobry w …… ?) 

I’m (not) good at ……. . (Jestem / nie jestem dobry w ……… .) 

Can you …………..? (Czy umiesz ……. ?) 

How do you ………. ? (Jak byś ……… ?) 

Definitely not! / I’ve no idea! (Definitywnie nie! / Nie mam pojęcia!) 

I can (probably / definitely) ………. . (Umiem prawdopodobnie / na pewno.) 

I (don’t) think so. / I doubt it. (Myślę, ze tak / nie. Wątpię.) 

 

 

VI. Na koniec napisz pięć zdań o tym jakie umiejętności przetrwania posiadasz a czego nie 

umiesz. Użyj wyrażeń z ramki i słownictwa z dzisiejszej lekcji w podręczniku lub 

nagraniu. Prześlij zdjęcie (możesz przez Messengera, na adres email). Na przykład: 

I’m good at … .  

I’m not good at … . 

I can / can’t …. .  

I think I can … . 

I doubt, I can …. .  

I definitely / probably can / can’t … .  

Odpowiedzi: 

ex. 1 

1 avoid, 2 stand, 3 build, 4 climb, 5 use, 6 follow, 7 keep, 8 light, 9 make, 10 move, 11 pick, 12 

run, 13 stay, 14 find.  

ex. 2 

1 A, 2 C, 3 B, 4 A, 5 B, 6 C, 7 A, 8 B. 

ex. 3 

Shri: lightning fires, May and Simon: picking fruit, Rebecca and Harry: finding your way 

ex. 4 

1 lightning fires outdoors, 2 survival skills, 3 light a fire outdoors / tell what fruit is safe to eat / 

find your way without a phone or a map 4 find your way if you’re lost, 5 use the sun / find my way 

with a map 

 

 



 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 

 BAF: Utrwalamy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Proszę zapoznać się  zasadami udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanymi na filmiku o 

linku: https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo i  następnie wykonaj 

prawidłową  symulację masażu serca i  sztucznego oddychania. Powodzenia! 
 

GEOGRAFIA  

Temat: Handel zagraniczny. 

Odpowiedzi, które zapisywaliście w zeszycie z tematów: Turystyka (15.04.20) oraz Wakacje w 

Polsce (17.04.20) , proszę przesłać na mój e-mail bozena282@interia.pl w formie zdjęć, lub 

odpowiedzi na poszczególne pytania do 23.04.2020r. 

Temat w podręczniku znajdziesz na str. 176 – 178.   

Wejdź koniecznie na https://www.youtube.com/watch?v=V593Fj2BbUA  

Zapisz do zeszytu: 

1. Pojęcia: handel zagraniczny, eksport, import, obroty handlu zagranicznego, saldo bilansu 

handlu zagranicznego 

(wyjaśnij znaczenie tych pojęć) 

Obroty w handlu zagranicznym to suma wartości eksportu i importu. 

2. Główni partnerzy handlowi Polski. 

3. Przykłady produktów eksportowanych przez polskie firmy. 

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania ze str. 98 – 99. 

CHEMIA  

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie. 

(Temat rozkładamy na dwie godziny lekcyjne). 

 

Wiadomości w podręczniku znajdują się na str.177-182. Zapoznaj się z tymi informacjami. 

Zapoznaj się z pojęciami – rozpuszczalność substancji , krzywa rozpuszczalności. 

Na str. 178 w podręczniku znajduje się wykres  przedstawiający krzywe rozpuszczalności różnych 

substancji – przeanalizuj go. Dalej w podręczniku na str.181 i 182 podane są przykłady zadań (42, 

43), podany sposób rozwiązania- przeanalizuj je. 

Przy rozwiązywaniu zadań korzystamy z wykresu rozpuszczalności substancji – podręcznik 

str.178. 

Przypomnij też sobie pojęcia – roztwór nasycony, roztwór nienasycony. 

Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji  wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń – 22- 

str.93 oraz 23-24 str.93. Pracę sprawdzę i ocenię ; proszę o zrobienie zdjęcia i wysłanie na adres 

email : a_modzelewski@interia.pl 

Prace prześlij do 28 kwietnia. 

Podaje link do prezentacji przypominającej wiadomości o  rodzajach roztworów oraz przykłady 

określania rozpuszczalności substancji. 

 https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo
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