
KLASA VIIA 

23.04.2020 r. (czwartek) 

RELIGIA  

Temat: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa – lekcja powtórzeniowa. 

 

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj tekst na str. 90-91. Wykonaj polecenia: 

1. Napisz, jak wyglądała religia w świecie antycznym. (str. 90) 

- uznawano istnienie … 

- boską czcią otaczano … 

- filozofia odwracała uwagę ludzi … 

- kultura antyczna była … 

2. Wyjaśnij  

Aeropag to … 

3. O czym mówił Święty Paweł na Aeropagu do Ateńczyków? (Dokończ zdania) 

- Św. Paweł odwołał się do … 

- W reakcji na słowa o zmartwychwstaniu jedni … 

- Wielu pisarzy … 

4. Edykt Mediolański wydany w roku … , przez …, to dokument, który zakończył … …. 

Od tego czasu … 

 
 

JĘZYK NIEMIECKI  

Thema: Er muss Sport machen. /On musi uprawiać sport./ 

Zagadnienie gramatyczne: czasowniki modalne ,ich odmiana i miejsce w zdaniu. 

Polecam zapoznać się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=Nh7hHhxHCNg 

oraz materiałem gramatycznym „Czasowniki modalne” na str. 118 w podręczniku.  

Teraz wykonujemy po kolei zadania od 1. do 4. 

A to dodatkowe ćwiczenia na utrwalenie odmiany czasowników modalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh7hHhxHCNg


 

JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня двадцать третье апреля 2020 года. 

Урок 57 

Тема: "Слишком много занятий" - praca z tekstem.  

I. Wysłuchaj nagrania z płyty (nr nagrania 60). 

II. Zapoznaj się z poniższymi słowami i wyrażeniami. 

cлишком много занятий - zbyt dużo zajęć 

утверждают - twierdzą 

вне школы - poza szkołą 

после уроков, после школы - po lekcjach, po szkole 

в сборной - w drużynie reprezentacyjnej 

принимает участие - bierze udział 

в Кружке юных журналистов - w Kółku młodych dziennikarzy 

неделя - tydzień 

я забыл - zapomniałem 

следующий - następny 

свободного времени - wolnego czasu 

II. Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst z podręcznika na 80 stronie z ćwiczenia 1a.  Czytając, po 

każdym zdaniu zatrzymaj się i przetłumacz je (ustnie). Pracuj tak, żebyś po zakończeniu czytania 

wiedział, o czym jest ten tekst. W tłumaczeniu pomogą ci powyższe wyrażenia (już 

przetłumaczone)  i słownik.  

III. Zrób ćwiczenie 1в na stronie 80 z podręcznika. Należy zakończyć zdania informacjami  

z tekstu. Uzupełnione zdania zapisz w zeszycie.  

IV. Uwaga:  Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia 1в/80  i  prześlij na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com do 24.04.20 do godz. 18.00. W tytule maila podaj swoje imię 

 i nazwisko. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych  statystycznych za pomocą tabel. 

Zaczynamy nowy dział. Jest podobny do działu z VI klasy „Liczby na co dzień”, więc nie masz się 

czego bać. Podręcznik str. 192. Proszę przeanalizuj wszystkie 5 przykładów przedstawiania 

danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów. Postaraj się zrobić ustnie zadanie 1 str.193, 

3, 4 str. 195. Masz wątpliwości- napisz e- maila. 

 

 



 

INFORMATYKA  

Temat: Utrwalenie wiadomości z informatyki – cz. 2 

Proszę wykonać poniższe zadania. 

Odpowiedzi do zadań z części 1 i 2 proszę przesłać na adres klimarek@wp.pl  

do 24.04.2020 r. 

według załączonego wzoru (za poprawne wykonanie tabeli uczeń otrzymuje 2 pkt.): 

Nazwisko i imię ucznia  Kl. …… 

Nr zadania Odpowiedź 

ucznia 

Uzupełnia sprawdzający 

Otrzymane pkt uwagi 

1 XYZ   

2    

….    

tabela --------------   

r-m pkt.  

%  

ocena  

 

UWAGA. Niektóre zadania zawierają więcej niż jedną poprawną odpowiedź. 

7. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Jeden bajt to 

A. 16 bitów. 

B. 256 bitów. 

C. 8 bitów. 

D. 256 możliwości zapisu danych. 

8. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Dysk Google to 

A. jedna z usług powiązanych z kontem pocztowym Google. 

B. dysk twardy zamontowany w okularach Google. 

C. miejsce do zapisywania dokumentów w chmurze. 

D. ogromny dysk, na którym znajdują się wszystkie serwisy Google (m.in. YouTube, sklep 

Play, mapy, Google+). 

9. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Narzędzia wyszukiwania w przeglądarce umożliwiają 

A. ograniczenie liczby wyszukanych stron. 

B. określenie np. koloru i rozmiaru poszukiwanego obrazka. 

C. zwiększenie trafności wyszukiwania. 

D. ukrycie czynności wyszukiwania. 

10. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

W ramach Dokumentów Google można tworzyć 

A. dokumenty tekstowe. 

B. oprogramowanie. 

C. prezentacje. 

D. arkusze. 

mailto:klimarek@wp.pl


 

11. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Akronim BTW oznacza w języku polskim 

A. trzymaj się. 

B. do zobaczenia. 

C. śmieję się do rozpuku. 

D. przy okazji. 

12. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Złamaniem ustawy o prawie autorskim jest 

A. kserowanie fragmentu podręcznika, z którego się uczysz. 

B. opublikowanie cytatu z czyjejś książki bez podania nazwiska jej autora. 

C. opublikowanie cudzego zdjęcia bez zgody jego autora. 

D. umieszczenie w internecie tekstu napisanego przez inną osobę bez jej zgody. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Doskonalimy przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu. 

 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego, z akcentem na rozciąganie tułowia (skłony, skrętoskłony, skręty tułowia). Następnie 

wykonujemy ćwiczenia przygotowujące do głównego celu lekcji, tj. przewrotu takie jak 

zaprezentowane na filmiku pod linkiem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=tl1CNwQDbfc   

Do zajęć potrzebny będzie kocyk i osoba asekurująca  (najlepiej osoba pełnoletnia) wykonanie 

przewrotu. Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, 

przy przetaczaniu wykonujemy skłon głowy, z oparciem brody na klatce piersiowej, 

angażujemy również asystenta! Powodzenia! 
 

JĘZYK POLSKI  

Temat podany w środę :  

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. 
 

PLASTYKA  

Temat: Krótka historia kina – powtórzenie. Komedia niema na przykładzie twórczości Charliego 

Chaplina. 

 

1. Pod tematem znajdziesz załącznik ze skróconą historią kina. Notka ta zawiera najważniejsze 

informacje, będące syntezą wiedzy z tematu 21. z podręcznika, jak i treści zadanych do obejrzenia 

na ostatnich zajęciach filmów. Twoim zadaniem w tym tygodniu będzie zapoznanie się z nią, 

zwrócenie szczególnej uwagi na treści zapisane pogrubioną czcionką i stworzenie własnej, krótkiej 

notatki do zeszytu, zawierającej podstawowe informacje o rozwoju kina. 

 

2. Obejrzyj 3 fragmenty filmów niemych Charliego Chaplina (poniżej linki) i na ich podstawie 

oraz treści załącznika nr 1 (tudzież innych źródeł wiedzy) wykonaj  poniższe zadania w zeszycie. 

Więcej informacji o gatunkach filmowych otrzymasz w następnym temacie (wtedy będziesz mógł 

sprawdzić poprawność wykonania zadania i skorygować ewentualne błędy). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tl1CNwQDbfc


 

 

Zadanie 1. Wymień cechy kina niemego. 

Zadanie 2. Wypisz charakterystyczne cechy gatunku – komedii. 

Propozycje filmów niemych Charliego Chaplina: 

Fragment filmu „Imigrant”: 

https://www.youtube.com/watch?v=OCpvEDoPY6k 

Fragment filmu „Cyrk”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g 

Fragmenty filmu „Brzdąc”:  

https://www.youtube.com/watch?v=RUMDfIaCEu8 

Dla chętnych cały film „Brzdąc”: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1U0eKOOwsQ&t=656s 

 
Załącznik nr 1 

Krótka historia kina 

 Najwcześniejsze urządzenia, będące przodkami kinematograficznych, to camera obscura i laterna 

magica, a także różnego rodzaju aparaty optyczne do pokazywania ruchomych obrazków – stroboskop, 

zoetrop, praksinoskop, fenakistiskop.  

 Pierwszy aparat do utrwalania scen ruchomych (tak zwany kinetoskop) zbudował w 1892 roku 

Thomas Alva Edison. Podobne urządzenie (kinematograf – patent z 13 lutego 1895) skonstruowali bracia 

Auguste i Louis Lumière. Upowszechniło się ono na początku XX wieku, ściągając na projekcje objazdowe 

i szybko powstających kinoteatrów wielkie rzesze sympatyków nowej, X muzy. Pierwsza publiczna 

projekcja filmu odbyła się 28 grudnia 1895 roku w paryskim Salonie Indyjskim Grand Cafe, gdy 

wyświetlono dwuminutowy obraz pt. Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie, a później m.in.: 

Śniadanie, Polewacz polany i Wjazd pociągu na stację w La Ciotat. Data ta oficjalnie uznawana jest za 

moment narodzin kina. Nie były to narodziny bezbolesne. W maju 1897 roku doszło w Paryżu do 

tragicznego w skutkach pożaru, spowodowanego nieostrożnością operatora przenośnego kina (a nie jak 

twierdzono wcześniej - zapaleniem się taśmy filmowej); spłonęło 125 osób ze śmietanki towarzyskiej 

Paryża. Mimo to nowinka przyjęła się zarówno w Europie jak i za oceanem.  

 Początkowo rejestrowano wydarzenia dokumentalne (Wjazd pociągu na stację w Ciotat, Karmienie 

dziecka – braci Lumière). I chociaż za pierwszy film fabularny uznaje się Polanego ogrodnika z roku 

1895, to dopiero na początku XX wieku zaczęto tworzyć filmy opowiadające jakieś historie, nie zaś tylko 

odtwarzające realne wydarzenia. Pionierem takich filmów był Georges Melies, autor Podróży na księżyc z 

1902 roku. Melies wykorzystał po raz pierwszy triki i efekty specjalne.  

 Rozwój kina francuskiego przypada na okres przed I wojną światową. Kinoteatry zatrudniają 

wieloosobowe orkiestry, K. Pathe zakłada towarzystwo, które nie sprzedaje filmów, ale je wypożycza. W 

1910 roku wyświetlony zostaje we Francji jeden z pierwszych „nowoczesnych” filmów, w którym grają 

aktorzy Komedii Francuskiej. Jest to początek końca anonimowości wykonawców i reżyserów.  
 Wśród pionierów kina nie brakuje Polaków. Pierwszymi polskimi realizatorami filmowymi na 

przełomie XIX i XX wieku byli: Kazimierz Prószyński – konstruktor i wynalazca pleografu – kamery i 

projektora nowocześniejszego niż kinematograf, filmujący krótkie scenki rodzajowe z życia codziennego 

Warszawy (Ślizgawka w Łazienkach) oraz Bolesław Matuszewski, który realizował krótkie filmy 

dokumentalne (m.in. z wizyty cesarza Wilhelma II w Peterhofie w 1897), jako operator firmy Lumiere. W 

1910 r. w Kownie Władysław Starewicz zrealizował pierwszy w świecie film lalkowy z animacją 

poklatkową (Piękna Lukanida – premiera w Moskwie w 1912 r.).  

 Do roku 1910 istniały już tysiące sal kinowych w Ameryce i Europie, a w 1912 roku nakręcono 

pierwsze filmy pełnometrażowe. Filmy nieme charakteryzowała powolność akcji, banalność wątków i 

prosta charakteryzacja, opierały się głównie na wyrazistej grze aktorskiej.  

 W 1922 roku opatentowano metodę zapisu dźwięku (udźwiękowienia) na taśmie filmowej, co 

wpłynęło na szybki rozwój sztuki kinematograficznej pod względem technicznym, jak i artystycznym. 

Pierwszy fabularny film dźwiękowy – Śpiewak jazzbandu Alana Croslanda powstał dopiero w 1927 roku.  

 Obecnie na całym świecie można zaobserwować ekspansję sieci nowoczesnych kin wielosalowych 

(tzw. multipleksów), które powstają najczęściej przy centrach handlowych; jednocześnie z rynku wypierane 

są niewielkie kina tradycyjne. Właściciele tych ostatnich uważają, że dzieje się tak przede wszystkim na 

https://www.youtube.com/watch?v=OCpvEDoPY6k
https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g
https://www.youtube.com/watch?v=RUMDfIaCEu8
https://www.youtube.com/watch?v=q1U0eKOOwsQ&t=656s


skutek nieuczciwej konkurencji, np. dyskryminowania mniejszych obiektów przez dystrybutorów kopii 

filmowych, choć często nie istnieją ku temu żadne ekonomiczne przesłanki. Innymi czynnikami, które 

powodują upadanie mniejszych kin, jest m.in. upowszechnienie tzw. kina domowego, coraz łatwiejszy dostęp 

do nielegalnych kopii filmów w Internecie oraz zwiększenie wymagań widzów wobec wyposażenia sal 

projekcyjnych.  

Jedną z reakcji na rozwój multipleksów jest przekształcanie się części kin, zwłaszcza wielkomiejskich, w tzw. 

arthouse'y, czyli kina artystyczne, które stawiają na ambitny repertuar i puszczają filmy, które często nie są 

w ogóle wyświetlane w multipleksach, m.in. filmy niskobudżetowe, dokumentalne, klasykę kina itp.  

Rozwijają się także różnorodne kina cyfrowe - 3D, 4D oraz kina wielkoformatowe - IMAX.  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino 

 

24.04.2020 r.( piątek)  

BIOLOGIA  

Temat: Rozwój zarodkowy i płodowy. 

Temat z podręcznika str.239-243 podzielony na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj temat z podręcznika. Zwróć uwagę na zamieszczone ilustracje oraz tabelę 

przedstawiającą etapy życia płodowego człowieka. Mówiąc o rozwoju płodowym człowieka 

musimy zwrócić uwagę na rolę błon płodowych (owodnia, kosmówka ) w tworzeniu łożyska. 

 Napisz w zeszycie, jaka jest rola błon płodowych , łożyska i pępowiny  w rozwoju płodowym 

człowieka. 

Na str.242 zamieszczony jest rysunek przedstawiający wymianę substancji przez łożysko między 

matką a płodem- zapoznaj się z tym. 

Następnie opisz w zeszycie fazy porodu i sposób postępowania z noworodkiem. 

Ostatnie zagadnienie , na które musisz zwrócić uwagę, to higiena ciąży. 

Napisz w zeszycie , o czym powinna pamiętać kobieta w ciąży , aby jej dziecko rozwijało się 

prawidłowo. 

Podaje link do filmu przedstawiającego rozwój płodowy człowieka 

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA 

 

Obszar załączników :  Od poczęcia - dziecko 

 

GEOGRAFIA  

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Rolnictwo, przemysł i usługi w Polsce. 

W podręczniku na str. 159 znajdziesz najważniejsze wiadomości zebrane z tematów dotyczących 

sektora usług w Polsce.  

Przeczytaj je. Przeanalizuj pytania z testu - Sprawdź się ! na str. 160 

W zeszytach ćwiczeń str. 90-91 uzupełnij zadania z tematu Sprawdź czy potrafisz (dotyczą 

rolnictwa i przemysłu), a na stronie 100- 101 Sprawdź czy potrafisz (dotyczą sektora usług). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA
https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA&authuser=0


 

HISTORIA  

Temat : Narodziny faszyzmu. 

 

II. Przejęcie władzy przez Hitlera. Zbrodnie nazistów do 1939r. Faszyzm i autorytaryzm w innych 

państwach europejskich. 

 

Zapamiętaj: 

W 1933r. Hitler został kanclerzem Niemiec i zaczął stosować represje wobec przeciwników 

politycznych. Zakładano obozy koncentracyjne , do których trafiali opozycyjni politycy, 

związkowcy i duchowni. 

Nazistowskie prześladowania dotknęły Żydów, których w 1935r.na podstawie ustaw 

norymberskich pozbawiono większości praw obywatelskich. W listopadzie 1938r.podczas " nocy 

kryształowej" doszło do brutalnych prześladowań ludności żydowskiej. 

Zapisz w zeszycie: 

- " noc długich noży"- zwolennicy SA zostali wymordowani nową organizację zbrojną nazistów 

SS. 

- ustawy norymberskie- ludność żydowska została pozbawiona większości praw obywatelskich, 

- " noc kryształowa" - noc z 9 na 10.XI.1938r,spalono wówczas wiele synagog, zniszczono kilka 

tysięcy sklepów należących do ludności żydowskiej, 

- autorytaryzm - rządy jednej partii lub wojska niepodlegające kontroli społecznej, 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3 i 4 str.87. 
 

MATEMATYKA  

Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą diagramów. 

Przypomnij wczorajszą lekcję. Ustnie wykonaj zadanie 5 str.196. Na platformie edukacyjnej 

wsipnet.pl czeka na Ciebie test z przedstawiania danych za pomocą tabel i diagramów. Wykonaj 

go proszę. Masz czas do poniedziałku 27 IV. Każde 17% poprawnie wykonanej pracy ocenię + z 

odpowiedzi (tak jak w klasie). 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Subject: Rozpoznawanie formy przeczytanego tekstu w kontekście reklamy programu 

telewizyjnego pt. „Stay alive”. 

Aim: 

- identify text type and predict the content (rozpoznaję rodzaj tekstu i przewiduję co zawiera). 

I. Zastanów się nad pytaniem What personal qualities (cechy osobowości) do you need to survive 

in the wild?  

I need to be determined, … . 

II. Przejdź do zad. 1. Przyjrzyj się tekstowi w ramkach. Jakie informacje się w nim znajdą? Jaki 

jest to rodzaj tekstu?   

a) a personal blog (osobistego bloga) 

b) an advertisement for a TV programme (reklamy programu telewizyjnego) 

c) a newspaper article (artykułu z gazety) 

http://1935r.na/


Posłuchaj nagrania, przeczytaj i odpowiedz. 

Link do nagrania: 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-20-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

Trudniejsze słownictwo: 

- face a jungle adventure / fear – stanąć w twarz z przygodą w dżungli / ze strachem 

- live without comforts – żyć bez wygód 

- challenge – wyzwanie 

- fit – sprawny fizycznie 

- weak point – słaby punkt 

- survival rating – wskaźnik przetrwania 

- reserved – zdystansowany / powściągliwy 

- competitive – lubiący rywalizację 

- no experience in the wild – bez doświadczenia w dzikim środowisku 

- bossy – władczy / lubiący rządzić 

- clever – bystry 

- friendly - przyjazny 

- shy – nieśmiały 

- take a risk – podjąć ryzyko 

- eating habits – nawyki żywieniowe 

- the weakest contestant – najsłabszy uczestnik 

This text is an advertisement for a TV programme.  

III. Posłuchaj nagrania ponownie. Uzupełnij zdania odpowiednimi imionami członków drużyn. 

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.  

IV. Which team do you think will win the challenge? Why? (Która drużyna według Ciebie wygra? 

Dlaczego?) Napisz 3-4 zdania pod tematem.  

 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-20-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-20-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Doskonalimy prawidłową postawę ciała poprzez wykonanie  ćwiczeń korekcyjnych. 

Obejrzyj filmik o linku:   https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  , następnie postaraj się 

wykonać zgodnie z instruktażem przynajmniej 10 ćwiczeń z 15 w nim zaprezentowanych.  Zajęcia 

rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego. Potrzebne będą: kocyk, piłki -  mała i duża oraz chęć do niewielkiego wysiłku. 

Ćwiczenia te powinniśmy wykonywać cyklicznie a nie będziemy mieć kłopotów z  prawidłową 

postawą ciała. Powodzenia! 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA  

W ramach godziny wychowawczej  możecie  kontaktować się ze mną telefonicznie od 

poniedziałku do piątku – służę radą, pomocą (może pojawią się problemy dotyczące zdalnego 

nauczania, może macie pytania - proszę dzwonić, pytać)  

Obecnie dużo  czasu spędzacie przy biurku  – sprawdźcie czy zachowujecie prawidłową postawę: 

ZNAM ZASADY PRAWIDŁOWEJ POSTAWY PODCZAS PRACY PRZY BIURKU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
http://www.sp6.jastrzebie.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZNAM-ZASADY-PRAWID%C5%81OWEJ-POSTAWY-PODCZAS-PRACY-PRZY-BIURKU.pdf

