
KLASA VII B 

29.04.2020 r. 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: 

Majowe Święta. Kto ty jesteś? 2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
 

MATEMATYKA: 

Temat: Obliczanie średniej arytmetycznej 

Zwróć uwagę na cechy charakterystyczne dla danych statystycznych: wartość najmniejsza, 

największa, najczęstsza, liczebność i częstość zmiennej. 

Dziś praca z ćwiczeniami na wsipnet.pl zestaw 1. Wykonaj je- ja będę widziała Twoje 

rozwiązania. Czas do poniedziałku 4 maja.  

JĘZYK POLSKI: 

Temat: Temat słowotwórczy i rdzeń; przedrostki i przyrostki; złożenia zrosty i zestawienia – 

cała wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia.  
 

Praca na platformie wsipnet – Kształcenie językowe – Słowotwórstwo – Zestaw 4  – Funkcje 

formantów słowotwórczych cz.1. Termin wykonania zadań – 2.05.2020 r. 

5.05.2020 r. będzie sprawdzian ze słowotwórstwa (na platformie wsipnet) 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 

Subject: Pierwszy okres warunkowy – zadania utrwalające.  

Dziś wykonaj kilka zadań utrwalających pierwszy okres warunkowy. 

https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/


 

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

 

 



 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

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!  

 

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. 

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 

 

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  

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

 

 

30.04.2020 r. 

FIZYKA: 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie. 

 

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

    Szkoła podstawowa 

    Klasa7 Fizyka Lekcja 2 

    Lekcja z e-podręcznika 

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

    zachowania energii. 

 

 

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=LGnqb1FoX6g
https://www.youtube.com/watch?v=lY96dTlFB6s


JĘZYK 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 -  

 

BIOLOGIA: 

Temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane. 

Temat rozkładamy na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika – str.244 – 248. 

Na podstawie informacji w podręczniku, napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Jakie zmiany zachodzą w organizmie człowieka od momentu urodzenia do początku okresu 

dojrzewania? 

2 . Napisz, jakie czynniki mają wpływ na długość życia człowieka?  

Pracę, którą ocenię, to odpowiedź na pytanie: Wymień cechy fizycznej, psychicznej i społecznej 

dojrzałości człowieka. 

Napisz i wyślij notatkę na mój adres do 03 maja 2020 r. 

  



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: 

Poznajemy negatywne skutki stresu i sposoby.  

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.  

 

HISTORIA: 

Temat: Praca z tekstem źródłowym - Moskiewska defilada. 

 

Podręcznik strona 203. 

Po zapoznaniu się z tekstem źródłowym w zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytania: 

 

1. Wyjaśnij, w jakim celu w czasach stalinowskich komuniści organizowali defilady. 

2. Podaj różnice między poszczególnymi grupami na defiladzie. 

 

     

JĘZYK POLSKI: 

Temat: Pokonać przestworza. O Ikarze znad Dunajca. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 192-193 

Uczniowie czytają tekst A.Minorskiego i analizują pytania. 

 

1. Do jakiego typu literatury zaliczysz tekst Ikar znad Dunajca? Sformułuj argument, którym 

uzasadnisz swój wybór.  

Jest to zbeletryzowana biografia, a więc połączenie literatury pięknej i literatury faktu. Z literaturą 

piękną łączą tekst elementy fikcji (np. przytaczanie myśli bohatera, dialogów), a z literaturą faktu 

rzeczywiste miejsca, wydarzenia, postacie.  

  

mailto:klimarek@wp.pl
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html


 

2. Co wyróżniało Jana spośród wiejskich dzieci?  

Był zafascynowany lataniem, wnikliwie obserwował ptaki, dociekał, jak to się dzieje, że latają.  

 

3. Ustal, jaką rolę w życiu chłopca odegrała legenda opowiadana przez dziadka.  

Legenda uświadomiła Janowi, że jego marzenia o lataniu mogą się spełnić.  

 

4. Przypomnij mit o Ikarze. Co łączy Jana z mitologicznym bohaterem?  

Ikar wraz ze swym ojcem, Dedalem, uciekli z Krety, na której byli więzieni przez Minosa. Aby 

ucieczka była możliwa, Dedal z piór sklejonych woskiem skonstruował skrzydła, które zarówno 

on, jak i jego syn mieli przytroczyć sobie do ramion i odlecieć z wyspy. Ojciec przestrzegał syna, 

by nie leciał zbyt nisko, gdyż pióra nasiąkną wodą, ani zbyt wysoko, gdyż promienie słońca 

roztopią wosk. Jednak upojony lotem chłopiec zapomniał o przestrogach, chciał wzbić się jak 

najwyżej. Słońce roztopiło wosk sklejający pióra i Ikar z wysokości runął do morza. W ten sposób 

zapłacił życiem za to, że chciał wzbić się jak najwyżej w powietrze.  

Jan, tak jak mityczny Ikar, wzbił się w powietrze za pomocą konstrukcji stworzonej na wzór 

ptasich skrzydeł. 

 

5. Wyszukaj w tekście informacje dotyczące maszyny skonstruowanej przez Jana. Opisz, jak 

wyglądała i jak działała.  

Były to dwa skrzydła zwane lotami, umieszczone na drewnianym stelażu, który nakładało się na 

plecy i mocowało pasami do piersi. Loty zrobione były z jesionowego drewna i zagruntowanego 

płótna. Połączone były sznurem ze strzemionami, w których znajdowały się stopy lecącego. 

Stopami można było zmieniać położenie skrzydeł i w ten sposób kierować lotem w powietrzu.  

 

Zad.9 s.194 – pisemnie do zeszytu. 

 

 


