
KLASA VIIA 

01.04.2020 r. (środa) 

FIZYKA  

W zeszycie zapisujecie temat. 

Temat: Test sprawdzający-”Dynamika”-c.d. 

 

 Korzystając z tego samego sprawdzianu co na poprzedniej lekcji, kontynuujecie rozwiązywanie 

zadań. 

Teraz będą to trzy polecenia. Ponieważ są to zadania otwarte, to proszę, aby ich analiza i 

rozwiązania znalazły się w zeszycie 
 

JEZYK POLSKI  

ŚRODA, 2 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

Temat: W poszukiwaniu odpowiednich słów. Cyprian Kamil Norwid Ogólniki 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przeczytaj teraz w podręczniku na s. 149 oryginalną wersję utworu Norwida – Ogólniki. 

Porównaj ze swoją wersją. Zapoznaj się także z notatką pod tytułem rozdziału Jaką siłę ma słowo? 



3. Przeanalizuj treść pierwszej i drugiej zwrotki pod kątem poniższych pytań. Zrób to w formie 

tabeli podzielonej na dwie kolumny (I zwrotka, II zwrotka). 

Udziel odpowiedzi w zeszycie przedmiotowym. 

a) Jaką porę roku sygnalizuje pierwsza/druga zwrotka (zacytuj fragm.)? 

b) Do jakiego etapu życia człowieka może odnosić się dana pora roku? 

c) Jakie możliwości daje poecie ten etap życia, do czego go uprawnia? 

d) Jaki wpływ na postrzeganie świata może mieć upływ czasu? 

e) Jakie zabiegi formalne zostały zastosowane w pierwszej/drugiej zwrotce? W jakim celu? 

4. Notatka: 

Według koncepcji przedstawionej przez Norwida najważniejszym zadaniem poezji jest 

prezentować świat, prowokować do refleksji o nim. Pisząc odpowiednie dać rzeczy słowo, miał na 

myśli znalezienie najwłaściwszych językowych środków wyrazu dla tego, o czym chce się pisać. 

5. Zastanów się, czym jest poezja i wymowa? Co je łączy, a co dzieli? 

NOTATKA: 

Zarówno poezja, jak i wymowa, opisują otaczający nas świat i nasze przeżycia. „Wymowa” to 

głośna realizacja poezji. 

 

PRACA DOMOWA 

Ułóż wiersz o otaczającym Cię świecie. Spróbuj nakłonić czytelnika do refleksji o nim lub o 

wybranym jego aspekcie (naturze, zmianach, pięknie itp.) zarówno treścią, jak i zabiegami 

formalnymi (strona graficzna, znaki interpunkcyjne). Pamiętaj o odpowiednim doborze słów. W 

razie potrzeby skorzystaj ze słownika synonimów, języka polskiego, frazeologicznego itd. Pamiętaj, 

Twoja praca nie może być kopią czyjejś twórczości – ma to być Twój oryginalny utwór. Zrób 

zdjęcie pracy (lub zapisz ją w edytorze tekstu) i wyślij do 7 kwietnia 2020 r. pod adres e-mail: 

emie@poczta.fm. W temacie e-maila wpisz: „język polski klasa VIIA – 2.04”.Pamiętaj o 

umieszczeniu na pracy swojego imienia i nazwiska! 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Temat z 30.03.2020r.  ( materiały udostępnione na dzień 30.03.2020r.) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Okresowe sprzątanie mojego miejsca pracy i wypoczynku. Na ocenę celującą i bardzo dobrą 

udokumentować zdjęcie z wykonanej pracy i przesłać na adres: nauczyciela wych. 

fizycznego: a_modzelewski@interia.pl z kwarantanny 

Wykonujemy ćwiczenia „kwarantannowe” – w okresie poniedziałek-piątek, godz. 9.00, czas ok. 5 

minut – zestaw ćwiczeń taki jak w czasie rozgrzewek na lekcji wychowania fizycznego. 

mailto:emie@poczta.fm
mailto:a_modzelewski@interia.pl


 

GEOGRAFIA  

Temat: Utrwalenie wiadomości z rolnictwa i przemysłu w Polsce. 

Poniższe zadania można wydrukować lub do zeszytu przedmiotowego zapisać odpowiedzi na 

poszczególne pytania. W udzieleniu odpowiedzi pomocne będą informacje z poszczególnych 

tematów z działu 4. Rolnictwo i przemysł w Polsce. 

1. Wymień cztery przykłady źródeł energii nieodnawialnej.   

 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

2. Zaznacz podpunkt, w którym zamieszczono nazwy elektrowni wodnych.  

 

A. Porąbka-Żar, Żarnowiec, Żydowo. 

B. Brzezie, Kozienice, Margonin. 

C. Włocławek, Solina, Pątnów. 

D. Opole, Żydowo, Włocławek. 

 

3. Wyjaśnij znaczenie terminu geotermia.    

4.  Na podstawie poniższego wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.  

Zdecydowana większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z elektrowni 

A. wiatrowych.   B. cieplnych.                        C. wodnych. 

b) Podaj dwa przykłady elektrowni, które na powyższym wykresie zostały podpisane jako inne. 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 



5. Na mapie Polski zaznaczono numerami (1–3) hydroelektrownie. Do każdego z numerów 

przyporządkuj nazwę miejscowości, w której dana hydroelektrownia się znajduje, oraz nazwę rzeki, 

nad którą została zbudowana.     

Czorsztyn, Porąbka-Żar, Solina, Włocławek; 

San, Wisła, Soła, Dunajec 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIA  

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. 

 

Cele lekcji : poznanie pojęć : rozpuszczalnik, rozpuszczanie,  dipol. Wyjaśnienie procesu 

rozpuszczania. Budowa cząsteczki wody. 

 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.165-167. 

 

Na podstawie informacji w podręczniku i obserwacji z życia codziennego stwierdzamy , iż nie 

wszystkie substancje są dobrze rozpuszczalne w wodzie. 

Na str.166 w podręczniku masz pokazaną budowę cząsteczki wody. Występuje tu wiązanie 

kowalencyjne spolaryzowane ( przypomnij rodzaje wiązań),związki o takiej budowie nazywamy 

dipolami ( posiadają budowę polarną). Woda będzie dobrym rozpuszczalnikiem dla związków o 

budowie jonowej, czyli takich gdzie będzie występować dodatnio naładowany kation i ujemnie 

naładowany anion. 

Postaraj się wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń 6, 7 i 8 na str. 87 -88. 

Napisz w zeszycie wyjaśnienie pojęć : rozpuszczalnik , rozpuszczanie i dipol. 

 ___________________________________________________________________________ 

02.04.2020 r. (czwartek) 

RELIGIA  

Temat: Wielki Tydzień w Liturgii Kościoła.  

 

Zapisz notatkę w zeszycie i przeczytaj podane fragmenty Pisma Świętego.  

1. Wielki Czwartek: J 13,1-15 

Numer  

na 

mapie 

Lokalizacja 

hydroelektrowni 

Nazwa rzeki, 

nad którą 

została 

zbudowana 

1   

2   

3   



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). 

JĘZYK NIEMIECKI  

Mittwoch, den 02.April 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: Mein Test /Mój test/ 

Dobrnęliśmy już do końca rozdziału 4!!!!!! 

Zadania na dzisiejszą lekcję: 

1. Powtórz materiał według punktów ze str 101 „Vor der Klassenarbeit” 

2. Przejrzyj ćwiczenia z „kserówki”, te których nie pamiętasz, wykonaj dla przypomnienia 

jeszcze raz. 

3. Rozwiąż „Mein test” z kserówki i rozwiązanie w dogodnej dla ciebie formie przyślij mi na 

mój adres mailowy: wieslawa.tauber@gmail.com 

JĘZYK ROSYJSKI   

Сегодня второе апреля 2020 года. 

Урок 53 

Тема: Ćwiczenia utrwalające tworzenie form czasu przyszłego złożonego.  

1. Sięgnij po notatkę z ostatniej lekcji z zeszytu  lub otwórz podręcznik na stronie 78 (notatka 

na niebieskim tle) i przypomnij sobie zasadę tworzenia czasu przyszłego złożonego. 

2. Przypomnij odmianę czasownika быть. 

3. Pamiętaj, że tworząc czas przyszły złożony używamy formy osobowej czasownika быть i 

bezokolicznika (bezosobowej formy czasownika), np. Я буду учить русский язык.  

4. Poniższe ćwiczenie przepisz do zeszytu. W luki wpisz odpowiednią formę czasu przyszłego 

złożonego. 

В субботу Аня ................ ................(учить) английский язык. 

В понедельник мы ......... ........... (играть) в футбол. 

В уик-энд они ......... ........... (отдыхать). 

Что вы .......... ........... (делать) на досуге? 

Адам,  ты ......... ........... (смотреть) фильмы по телевизору? 

В воскресенье я ......... ............ (спать). 

В среду Адам .......... .......... (читать) книгу. 

mailto:wieslawa.tauber@gmail.com


 

MATEMATYKA  

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą proporcji 

Przypomnij wiadomości z poprzedniej lekcji. 

Wykonaj za pomocą proporcji zadania 6, 7, 8, 9 str. 181. Chętni mogą jeszcze wykonać zadanie 10 

str. 181 

INFORMATYKA  

Temat: Formatowanie tekstu, niestandardowe znaki punktowania, punktory graficzne 

i autokształty. 

 

W dokumencie tekstowym Word proszę wykonać następujące zadania: 

1) Przepisz poniższe zdania, każde jako osobny akapit: 

Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 

2)  Skopiuj przepisany tekst i zastosuj punktory według wzoru: [3 pkt] 

Niestandardowe znaki punktowania 

                                 Punktory graficzne 

 Autokształty 

Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 

 

Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 

3) Skopiuj tekst jeszcze trzykrotnie i zastosuj trzy własne punktory graficzne oraz 

zastosuj do każdego inny kolor. [3 pkt] 

4) Wstaw Autokształty według wzoru. Zastosuj ich formatowanie (kolorystykę, 

obramowanie itp) aby były jak najbardziej podobne do przedstawionego wzoru. Do 

ich kopiowania użyj duplikatu (Ctrl + D). [9 pkt po 3 pkt dla każdego poprawnie 

wykonanego wzoru] 

   

  

 

 

 

 

W 

autokształcie 

można pisać  



 

5) W nagłówku dokumentu wpisz swoje nazwisko i imię, klasę i datę wykonania zadania [2 

pkt] 

6) Pracę zapisz  jako zadanie_1_IN (gdzie IN oznaczają inicjały Twojego imienia i nazwiska) 

[1 pkt] 

7) Wyślij ją 2 kwietnia na maila: klimarek@wp.pl  [1 pkt]   

8) W treści maila podaj swoje imię i nazwisko [1 pkt] 

Powodzenia 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Wykonujemy ćwiczenia „kwarantannowe” – w okresie poniedziałek-piątek, godz. 9.00, czas ok. 5 

minut – zestaw ćwiczeń taki jak w czasie rozgrzewek na lekcji wychowania fizycznego. 

JĘZYK POLSKI  

Temat: Jak opisywać wypowiedzenie wielokrotnie złożone? 

1. Postaraj się bardzo dokładnie przeanalizować treść tematu z poniższej strony. Masz tam krok po 

kroku wyjaśnione, czym jest wypowiedzenie wielokrotnie złożone, jak rozpoznać zdanie główne, 

czym są wskaźniki zespolenia, jak rysować wykres zdania wielokrotnie złożonego, jak 

rozpoznawać typ zdań itp. 

Wejdź w poniższy link: 

https://epodreczniki.pl/a/jak-opisywac-wypowiedzenie-wielokrotnie-zlozone/DMR8hUS9d 

2. Przepisz poniższy wzór do zeszytu, następnie postaraj się wykonać w ten sposób kolejne 

zdania. W poniedziałek otrzymasz odpowiedzi, jak powinienieś wykonać to zadanie. 

WZÓR: 

Po długiej wyprawie dotarłem wreszcie do domu i opowiedziałem moim rodzicom, co się wydarzyło 

podczas wycieczki, na którą jechałem z wielką radością. 

 

 

mailto:klimarek@wp.pl


Pamiętaj, że jednym z wypowiedzeń może być imiesłowowy równoważnik zdania. Może się 

zdarzyć także wypowiedzenie wtrącone, gdzie dwie części jednego zdania oznaczamy wtedy np. 1a, 

1b. Patrz na przykład poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

Przystępując do wykonania poniższego zadania, kieruj się wskazówkami z e-podręcznika. Najpierw 

podziel wypowiedzenie na zdania składowe, wskaż zdanie główne, znajdź wskaźniki zespolenia. 

Zadając pytania o wypowiedzenia podrzędne, narysuj wykres i określ typ wypowiedzeń.  

 

Zadanie 1. 

 

a) Jeśli powiesz mi prawdę, bądź pewien, że nikomu nic nie powiem. 

 

b) Sprytny Syzyf wiele razy próbował przechytrzyć Zeusa, jednak nie udało mu się to i w końcu 

poniósł srogą karę, ponieważ musiał przez całą wieczność pchać do góry olbrzymi głaz, który z 

powrotem zsuwał się w dół. 

 

c) Przygotowując zadania, wymyśliłam ciekawą pracę domową, która na pewno zainspiruje 

uczniów do własnych poszukiwań. 

 

PRACA DOMOWA 

Wejdź dziś o godzinie 15.00 w poniższy link https://forms.gle/nNcjWEKs72AdKHRW7  

Zaloguj się, zapisując kod ucznia wg poniższej zasady: 7A i numer z dziennika, np. 7A01. 

Wykonaj test. Pamiętaj, czas na jego wykonanie jest ograniczony (25 minut). Jeżeli nie zalogujesz 

się o wyznaczonej godzinie, test będzie nieaktywny. Proszę o podejście Wszystkich do próby, gdyż 

we wtorek piszecie już właściwy test, który będzie skonstruowany w ten sam sposób. Próbne 

podejście umożliwi Wam poznanie formuły i sprawniejsze wykonanie wtorkowego testu.  

Nie jest to test na ocenę, a jedynie próba. Dopiero wtorkowy test będzie podlegał ocenie. 

https://forms.gle/nNcjWEKs72AdKHRW7
https://forms.gle/nNcjWEKs72AdKHRW7


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. 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 16 

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 

UWAGA! Dziś (2.04.) mija ostateczny termin oddania do oceny prac plastycznych sprzed 

tygodnia (biżuteria secesyjna) oraz sprzed dwóch tygodni (surrealistyczny sen). Teraz, żeby 

zostać pozytywnie ocenionym, wykonaj poniższe czynności: 

- połóż prace w dobrze oświetlonym miejscu, 

- zrób im zdjęcie (najlepiej osobne każdej z prac, gdyż jedna jest płaska, druga przestrzenna), 

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

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

każdą 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 VIIA – 19.03., 26.03.” lub wyślij zdjęcia z takim samym opisem w wiadomości na 

Messengerze na moje konto osobiste. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=P-6HhB5Qw8g
https://www.youtube.com/watch?v=4kuyRHQCuhc
https://www.youtube.com/watch?v=UAyenv-DaOo&list=PL_xzlTsDJg3oPagu-DKl2uDwNzUe29QX8
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03.04.2020r. (piątek) 

BIOLOGIA  

Temat: Utrwalenie wiadomości o układzie nerwowym i dokrewnym. 

 

Na str.217-221 w podręczniku znajduje się podsumowanie działu. Postaraj się wykonać zadania 

testowe znajdujące się na str.224-226 - od zadania 11 do 22 - według wcześnie już ustalonych zasad 

– do zeszytu piszemy numer zadania i prawidłową odpowiedź ( nie przepisujemy treści pytań). 

GEOGRAFIA  

Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy. 

Przeczytaj uważnie treść tematu w podręczniku str. 162-163 oraz część dotycząca transportu 

przesyłowego na str. 165 (transport wodny, lotniczy i łączność będą w przyszłym temacie).  

Zapisz w zeszycie przedmiotowym poniższą notatkę. 

 Usługi to III sektor gospodarki, który zatrudnia najwięcej osób oraz wytwarza największą część 

PKB. 

 Na komunikację składa się transport i łączność. 

 Drogi i linie kolejowe w Polsce mają układ: północ – południe i wschód – zachód. Ma to 

związek z naszym położeniem w środkowej Europie. 

 Bardzo duże jest znaczenie transportu przesyłowego, który tworzą: rurociągi, gazociągi, linie 

energetyczne i wodociągi.  

Przez Polskę przebiega rurociąg „Przyjaźń” – którym transportowana jest ropa naftowa z  Rosji 

do petrochemii w Płocku i dalej do Europy Zachodniej. Rurociąg Północny łączy rafinerię w 

Gdańsku z rafinerią w Płocku.  

Gazociągiem Jamalskim płynie z Rosji gaz ziemny. 

Uzupełnij zad. 1 w zeszycie ćwiczeń str.92 

HISTORIA  

Temat: I wojna światowa - powtórzenie wiadomości. 

 

Dla przypomnienia wiadomości z działu V zapoznaj się z tekstem na stronie 184-185 w 

podręczniku. 

 

Wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń str.82-83. 

 

Wykonaj polecenie nr. 1,3,5 ze str.186 i prześlij na mail .h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

do 07.04.2020r. 

MATEMATYKA  

Temat: Podział proporcjonalny. 

Obejrzyj film na pistacja.tv 

https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju 
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Przeanalizuj treść ze str. 182- zwróć uwagę, co nazywamy stosunkiem długości odcinków. 

Przepisz to do zeszytu (stosunkiem długości odcinków nazywamy…..itd). 

Zwróć uwagę na przykłady 1, 2 str. 182 oraz 3 str. 183. 

W zeszycie wykonaj zadania 3, 4, 5 str. 183 i 7 str. 184. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Subject: Sugerowanie rozwiązań i udzielanie rady – ćwiczenia w mówieniu. 

 

Aim: 

- Give advice to help people (dawanie rad w celu pomocy ludziom). 

 

Podręcznik str. 62. 

 

Zastanów się nad pytaniami ‘THINK’ i postaraj się na nie odpowiedzieć ustnie: 

 

What can you do best; sing, dance, or play an instrument?  
(Co umiesz robić najlepiej: śpiewać, tańczyć czy grać na instrumencie?) 

 

How can you get better? 
(Jak możesz stać się w tym lepszy?) 

 

I. Przeczytaj dialog w zadaniu pierwszym. Postaraj się wybrać odpowiednie wyrazy. Zapisz je 

w zeszycie w punktach 1-6. Odpowiedz na pytanie: What does Kim want to learn (Czego chce 

nauczyć się Kim?) Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. Jeżeli nie jesteś w 

stanie zrozumieć dialogu, odsłuchaj go od razu. Na końcu znajdziesz odpowiedzi.  

 

Ścieżka dźwiękowa 2-13 

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

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

II. Przejdź do zadania drugiego. Na podstawie dialogu uzupełnij wyrażenia z ‘KEY 

PHRASES’. Zapisz je w zeszycie. Utrwal ich znajomość. 

 

KEY PHRASES 

 

Making and responding to suggestions (2) – sugerowanie i odpowiadanie na 

sugestie 

 

- What’s the best way to … ? – Jaki jest najleszy sposób na … ? 

- It’s probably best to … - Najprawdopodobniej najlepiej jest … 

- You can … - Możesz … 

- Yeah, but … - Tak, ale … 

- I suppose … - Przypuszczam …  

- That’s a … - To jest … 

- Great! – Świetnie! / Wspaniale! 

 

 

     Posłuchaj nagrania jeszcze raz i przećwicz te wyrażenia.  
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III. W zadaniu trzecim posłuchaj ponownie dialogu, przeczytaj go na głos. Zwróć uwagę na 

poprawną wymowę. Koryguj ją. 

 

 

IV. W zadaniu czwartym przeczytaj pięć sytuacji. Zastanów się jakich rad udzieliłbyś koledze / 

koleżance:  

 

Things to do this year ...  – rzeczy do zrobienia w tym roku … 

 

1 cook really well - gotować naprawdę dobrze 

2 get really fit - stać się naprawdę sprawnym fizycznie 

3 meet new friends – poznać nowych przyjaciół 

4 make my teacher happy – uszczęśliwić mojego nauczyciela 

5 train my brain – trenować swój umysł 

 

Przeczytaj przykładowe rady i reakcje zamieszczone pod listą. Posłuż się nimi jako przykładem. 

 

Dla chętnych. Wykonaj zadanie piąte. Przeczytaj sytuacje w różowej ramce. Na podstawie 

dialogu w zadaniu pierwszym ułóż i napisz swój dialog. Użyj wyrażeń z ‘KEY PHRASES’. 

Wyślij na mój nowy adres do 6.03: anita.smokowska@gmail.com  Ocena znajdzie się w e-

dzienniku w kategorii dialog.  
 

Odpowiedzi: 

ex. 1 p. 62 

1 amazing, 2 salsa, 3 have, 4 money, 5 friend, 6 fun. Kim wants to learn salsa.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Wykonujemy ćwiczenia „kwarantannowe” – w okresie poniedziałek-piątek, godz. 9.00, czas ok. 5 

minut – zestaw ćwiczeń taki jak w czasie rozgrzewek na lekcji wychowania fizycznego. 

 

Wzmacniamy mięśnie brzucha - wykonując minimum  3 serie po 8 skłonów z leżenia tyłem przy 

ugiętych nogach - jak w teście MTSF - zestaw  7. Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły 

po kwarantannie.  Link strony z próbami 

MTSF: http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf 
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