
KLASA VIIA 

04.05.2020r. (poniedziałek) 

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 wtorku 5  maja.  

RELIGIA  

Temat: Pozwolić Bogu narodzić się we własnym sercu – powtórzenie. 

 

1. Przeczytaj w podręczniku na str. 126-127. 

2. Obejrzyj film   https://www.youtube.com/watch?v=7K47FgE8TwU   

 

CHEMIA  

Temat: Stężenie procentowe roztworów – cd. 

 
Przeanalizuj przykład 48 w podręczniku na str.189 – zadanie związane ze stężeniem 

procentowym roztworu, gdzie występuje gęstość substancji. Podobne zadanie masz w 

ćwiczeniach 36 na str.99 – postaraj się je zrobić. 

O gęstości substancji była już  mowa ( podręcznik str.17), przypomnij sobie te informacje. 

W ćwiczeniach , na str.98 masz zadanie 35 , w rozwiązaniu którego pomoże  podana informacja. 

 

JĘZYK POLSKI  

PONIEDZIAŁEK, 4 MAJA 2020 R., WTOREK, 5 MAJA 2020 R. 

 

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

wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia. 

 

I. Wykonaj poniższe zadania powtórzeniowe w zeszycie przedmiotowym, następnie sprawdź się z 

kluczem odpowiedzi poniżej. 

 

1. Podaną rodzinę wyrazów przedstaw na wykresie: twórca, utwór, stworzony, stworzyciel, 

utworzyć, tworzyć, stworzyć, twórczy, twórczość, stworzenie. 

 

2. Od czasowników czytać, biegać, prać utwórz wskazane słowa. Oddziel formant od podstawy 

słowotwórczej. 
 

A. Nazwa czynności: …………………………, …………..……………, …………………… 

B. Nazwa wykonawcy czynności: ……………..….…., ………….….…….., ……….…..…… 

https://www.youtube.com/watch?v=7K47FgE8TwU


C. Nazwa żeńska wykonawcy czynności: ……………………, …………………., ……….… 

D. Nazwa miejsca: ……………………….., ……………………………, …………………… 

E. Nazwa narzędzia: ………………………, ………………………….., …………………… 

 

3. Dopisz wyrazy pokrewne o zabarwieniu dodatnim oraz ujemnym 

łyżka - ………………………….. - ………………………….. 

ząb - ……………………………. - ………………………….. 

dziecko - ……………………………. - …………………………… 

starzec - ……………………………. - ……………………………. 

ścierka - …………………………….. - ……………………………. 

 

4. Zapisz dowolne rzeczowniki i czasowniki. Wykorzystaj podane przyrostki i przedrostki. 

Przyrostki: -anie, - isko, -arka, -ik, -ość. 

Rzeczowniki: 

…………………………………………………………………………………………. 

Przedrostki: -z, -pod, -s, -bez, -roz. 

Czasowniki: 

……………………………...…………………………………………………………… 
 

5. Wymień kategorie znaczeniowe rzeczowników utworzonych w ćwiczeniu 4. 

 

6. Zbuduj rodziny wyrazów: waga, droga, góra (co najmniej po siedem wyrazów). Wyodrębnij 

rdzenie, wypisz oboczności. 

 

7. Uzupełnij notatkę. 

Połączenie kilku wyrazów w jedną całość znaczeniową nosi nazwę 

………………………………, np. maszyna do pisania, Góry Stołowe, „Syzyfowe prace”, 

…………………………. .  

Połączenie kilku wyrazów w jeden, bez użycia formantów, a przy zachowaniu cząstek 

fleksyjnych podstaw słowotwórczych, nazywamy ……..……….., np. jachtklub, Krasnystaw, 

………….…….. . 

Cechą charakterystyczną …………………………. jest występowanie w jego budowie co 

najmniej dwóch podstaw słowotwórczych oraz łączącego je formantu -o-, -y-, -i- lub łącznika, 

np. mrówkojad, drogocenny, biało-czerwony, ……………………………… . 
 

8. Podziel wyrazy na trzy grupy w zależności od ich budowy. W nagłówkach tabeli zapisz nazwę 

każdej z grup. 

Bogumiła, różnorodny, koniokrad, Virtuti Militari, pucybut, zamążpójście, Stary Sącz, małosolny, 

czarna jagoda, lekceważyć 

   

 

 

 

  

 

  



9. Uzasadnij pisownię podanych wyrazów – odwołaj się do ich budowy słowotwórczej. 

* ……………………………… - starzec 

* ……………………………… - dochód 

* ……………………………… - wietrzyć 

* ……………………………… - zdrówko 

* ……………………………… - pieniężny 

* ……………………………… - zagłówek 

* strych - …………………………………. 

* ruch - …………………………………… 

 

 

II. Sprawdź się z kluczem odpowiedzi i skoryguj błędy 

 



JĘZYK ANGIELSKI  

gr. 1,2 

Subject:  Nazwy sprzętu niezbędnego do przeżycia w trudnych warunkach w oparciu o 

wysłuchane wypowiedzi. 

Podręcznik str. 72. 

Niedawno wyobrażałeś sobie, ze zgubiłeś się w dżungli. Dziś wyobraź sobie, że zgubiłeś się na 

pustyni. Odpowiedz na pytanie:  

What is your first priority? (Co jest twoim pierwszym priorytetem?) 

My first priority is … . 

 

I.  Przejdź do zad. 1. Spójrz na zdjęcie. Znajdziesz na nim sprzęt przydatny do przetrwania w 

trudnych warunkach. Zapisz w zeszycie jego nazwy w punktach 1-11. Skorzystaj z nazw w 

tabelce. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-21-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

II. Przeczytaj wprowadzenie do ‘Desert Challenge (pustynne wyzwanie)’. Którego przedmiotu z 

zad. 1 będą potrzebować osoby na pustynnej wędrówce (desert trek)?  

Trudniejsze wyrazy: 

- tough course – wymagający, ciężki kurs 

- participant – uczestnik 

- experience guide – doświadczony przewodnik 

- desert environment – pustynne środowisko 

- recieve the award – otrzymać nagrodę 

- prepare very carefully – przygotować się bardzo dokładnie 

 

III. Posłuchaj Kay  Freeman mówiącej o kursie przetrwania, na który się wybrała. Który sprzęt z 

zad. 1 uważa za przydatny? 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-22-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-21-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-21-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-22-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-22-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wykonaj zad.4. Przeczytaj zdania 1-4 i ich zakończenia. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i 

połącz zdania z ich zakończeniami. Zapisz je w zeszycie. 

V. Zapamiętaj słownictwo i wyrażenia wprowadzone na dzisiejszej lekcji.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Przypominamy zasady podnoszeniu i przenoszenia ciężkich  przedmiotów. 

 

Obejrzyj  dwa filmiki o technice podnoszenia  i przenoszenia przedmiotów pod 

linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA 
Pamiętając o  następujących zasadach ponoszenia ciężkich przedmiotów:  1. Ustaw się jak 

najbliżej przedmiotu, który zamierzasz podnieść. 2. Stopy rozstaw na szerokość ramion. 3. 

Obejmij mocno przedmiot rękami. 4. Zegnij kolana utrzymując proste plecy i wysoko brodę, 

napnij mięśnie brzucha. 5. Podnoś ciężar stopniowo, wstając unieś go mięśniami nóg. 6. Pamiętaj 

napinać mięśnie brzucha i nie zginać pleców! 7. Przy przenoszeniu ciężarów plecy powinny być 

również wyprostowane. 8. Trzymaj przenoszony przedmiot jak najbliżej tułowia – po rozgrzewce 

- wykonaj  kilkakrotne ćwiczenia w podnoszeniu  i przenoszeniu dowolnego, dosyć ciężkiego 

przedmiotu np.  wiaderka z warzywami na  odległość! 
Pamiętaj o tych radach unikniesz kontuzji a Twój kręgosłup będzie zdrowy! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA


MUZYKA  

Temat: Widowiska muzyczne 

Wejdź w podany link i utrwal wiadomości na temat "Opery i Musicalu". 

https://padlet.com/dreamstheater2020/29yr1e9rh9fh?fbclid=IwAR2fMCruFKpNzke6FbFDmfRfx

LwynbjG7bSEQxfHkRu5H1uk-xB9pJyKHsI 

Napisz w zeszycie : Co to jest rewia? 

 

 

05.05.2020 r. (wtorek) 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Thema: Eistanz ist unser Leben. /Taniec na lodzie jest naszym życiem./  

Proszę powtórzyć zasady stopniowania przymiotników, ponieważ również na tej lekcji będziemy 

stosować to zagadnienie. 

Podręcznik str. 111: 

1. Zadanie 1: przeczytaj tekst, przetłumacz w zeszycie nieznane słówka, wybierz z podanych 

pod tekstem właściwe informacje, pisemnie w zeszycie. 

2. Zadanie 3: pisemnie w zeszycie. /przeczytaj uważnie regułę na stronie 119/ 

3. Zadanie 4: pisemnie w zeszycie. 

4. Proszę wykonać również poniższe ćwiczenie: 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/dreamstheater2020/29yr1e9rh9fh?fbclid=IwAR2fMCruFKpNzke6FbFDmfRfxLwynbjG7bSEQxfHkRu5H1uk-xB9pJyKHsI
https://padlet.com/dreamstheater2020/29yr1e9rh9fh?fbclid=IwAR2fMCruFKpNzke6FbFDmfRfxLwynbjG7bSEQxfHkRu5H1uk-xB9pJyKHsI


JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня пятое мая 2020 года. 

Урок 60 

Тема: Praca z tekstem "Три поколения под одной крышей". 

1. Na początku do swojej notatki z ostatniej lekcji (słówka oznaczające członków rodziny) dopisz 

2 słówka: брат - brat,  сестра - siostra. 

2. Na ostatniej lekcji zapoznałeś się z tekstem ze str. 85-86 z podręcznika. Twoim zadaniem było 

przeczytać ten tekst oraz wysłuchać jego nagrania i dobrać do niego tytuł.  

Tytuł tego tekstu to "Три поколения под одной крышей" czyli "Trzy pokolenia pod jednym 

dachem".  

Teraz przeczytaj ten tekst jeszcze raz. 

3. Następnie wykonaj ćwiczenie 3/86. Należy uzupełnić zdania informacjami z przeczytanego 

tekstu. Ćwiczenie wykonaj ustnie. 

4. Zrób ćwiczenie 2  na stronie 86 z podręcznika. Uzupełnione zdania z tego ćwiczenia przepisz 

do zeszytu.  

 

JEZYK POLSKI  

WTOREK, 5 MAJA 2020 R. 

 

Uwaga! Dziś – 5 maja – o godz. 18.00 odbędzie się sprawdzian ze słowotwórstwa. Wejdź pod 

link: https://forms.gle/iwPrYUuKbx7SzciT8 i w ciągu 30 minut wykonaj test. Pamiętaj, musisz 

go zamknąć i wysłać do godziny 18.30. Test będzie aktywny tylko w godz. 18.00 – 18.30.  

Przypominam, zawsze na początku testu należy podać e-mail, na który wysłane zostaną 

prawidłowe odpowiedzi i wynik, a także kod ucznia wg klucza: klasa + numer z dziennika, np. 

7A01. Test jest obowiązkowy! Nawet jeżeli nie podejdziesz do jego pisania, zostaniesz 

oceniony.  Powodzenia! 

 

 

HISTORIA  

Temat: ZSRS - imperium komunistyczne. 

 

II. Gospodarka ZSRS. / podręcznik str.201-202. 

Na podstawie wiadomości w podręczniku wyjaśnij w zeszycie pojęcia: 

- komunizm wojenny, 

- kolektywizacja rolnictwa, 

- gospodarka planowa, 

- sowchozy, 

- kołchozy, 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3 str.91. 

 

  

https://forms.gle/iwPrYUuKbx7SzciT8


FIZYKA  

 

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych -”Praca, moc, energia”. 

 

1. Jeszcze raz przypomnijcie najważniejsze definicje ,wzory, jednostki i zależności – podręcznik 

s.219. 

2. Następnie w zeszytach wykonajcie zad.1-5 ze s.221-222. 

 

MATEMATYKA  

 

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu średniej arytmetycznej 

Dziś praca z ćwiczeniami na wsipnet.pl zestaw 2. Wykonaj je- ja będę widziała Twoje 

rozwiązania. Czas do czwartku 7  maja.  

BIOLOGIA  

 

Temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane. 

 
Temat rozkładamy na dwie godziny lekcyjne. 

 
Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str.244- 248. 
Na podstawie tych informacji, napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 
1 . Jakie zmiany zachodzą w organizmie człowieka od urodzenia do okresu dojrzewania? 
2 . Na czym polega dojrzałość fizyczna, psychiczna i społeczna? 

 
Pracę prześlij w celu ocenienia do 12 maja. 

 
 

ZAJĘCIA  KREATYWNE  

Temat: Znasz numery alarmowe - ratujesz życie, zdrowie i mienie. 

 

Włącz odnośnik i uważnie obejrzyj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74 

 

06.05.2020r. (środa ) 

 

FIZYKA  

 

Temat: Projekt fizyczny- “Statek parowy”. 

 

1. W zeszycie zanotujcie problem badawczy projektu i cele główne (podręcznik s. 223-224). 

2.Przeanalizujcie zadanie 1. 

3.W zeszycie wykonajcie zadanie 2. 

 

Obszerne odpowiedzi na zagadnienia zawarte w tym zadaniu   proszę przesłać na mój adres  

halina6789@wp.pl (będzie to praca zaliczeniowa z tego działu). 

https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iqmkTdQBXIk
https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74
mailto:halina6789@wp.pl


 

JĘZYK POLSKI  

ŚRODA, 6 MAJA 2020 R. (2 h lekcyjne) 

 

Temat: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian „Dziewczyna” 

 

1. Przypomnij sobie omawiane do tej pory teksty kultury, inne teksty nieliterackie, w których 

obecny był motyw muru. Zastanów się zwłaszcza nad symboliczną jego rolą, np. „Zemsta” 

Fredry – znak sporu między Cześnikiem a Rejentem, mur między Palestyną a Izraelem – symbol 

konfliktu narodowościowego i religijnego. Uogólniając – mur stanowił symbol oddzielenia. 

 

2. Zastanów się nad metaforycznym znaczeniem określeń: mur niechęci, mur nienawiści, mur 

milczenia, mur obojętności (mówią o negatywnych postawach, mają negatywny wydźwięk). 

Podaj teraz pozytywne wyrażenia z użyciem słowa mur, np. mury obronne, stać za kimś murem.  

 

3. Zapisz w zeszycie pozytywne i negatywne skojarzenia ze słowem mur. 

 

4. Przeczytaj wprowadzenie do rozdziału ze s. 188. Czytając treść utworu „Dziewczyna” ze s. 

188 – 189 podręcznika, zwróć uwagę na pojawiający się w nim motyw muru.  

 

5. Co rozdziela mur w świecie przedstawionym tekstu? Co może symbolizować? 

Przykładowa odpowiedź: 

Mur oddziela dwa światy: świat braci i dziewczyny. Stanowi przeszkodę w dotarciu do świata 

dziewczyny. 

Zastanów się i odpowiedz na pytanie – dlaczego bracia chcieli rozbić mur? 

Przykładowa odpowiedź: 

Bracia chcieli zobaczyć dziewczynę, wejść do jej świata. 

 

6. Uporządkuj w punktach wydarzenia przedstawione w tekście. Określ przymiotnikami pracę 

wykonaną przez bohaterów. Zapisz zadanie w zeszycie w poniższej formie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Zapoznaj się z notką „O autorze” ze s. 188. Zwróć uwagę, że Leśmian jest mistrzem w 

stosowaniu w swoich utworach neologizmów poetyckich. Teraz zwróć uwagę, że język utworu 

również podkreśla ogrom wysiłku, który podjęli bracia (chociażby przez użycie neologizmów: 

sprzęg, usił). Zastanów się, jakie znaczenia przekazują te słowa, jak zostały stworzone? 

Przypomnij informacje o neologizmach ze s. 151 podręcznika. 

 

8. Przypomnij sobie, co nazywamy symbolem? Zastanów się, co może symbolizować 

Dziewczyna? Zapisz odpowiedź w zeszycie. 

Przykładowa odpowiedź: 

Dziewczyna może symbolizować idee, piękno, dobro, prawdę, miłość, sens życia... 

 

9. Zastanów się i pisemnie odpowiedz na pytanie, czy wysiłki braci miały sens? Swoją tezę 

poprzyj argumentami (kilka zdań). 

 

10. Udowodnij, że utwór „Dziewczyna” jest balladą. Cechy ballady znajdziesz przy utworze 

„Świtezianka” na s. 73 w podręczniku. Wypisz cechy gatunkowe utworu z przykładami, które to 

potwierdzają. 
 

JĘZYK ANGIELSKI  

 

Subject: Tworzenie zasad i udzielanie rad z zastosowaniem czasowników should,/shouldn’t must 

i mustn’t. 

Podręcznik str. 73. 

Dziś przypomnisz sobie znaczenie i zastosowanie dwóch przymiotników modalnych tj. must – 

musieć, mustn’t – nie wolno oraz should – powinieneś, shouldn’t – nie powinieneś.  

I. Przejdź do zad.1. Przeczytaj zdania o Kay Freeman. Które zdania są prawdziwe, a które 

fałszywe? Zapisz w zeszycie.  

II. W zad. 2 przeczytaj zdania z zad. 1 jeszcze raz. Uzupełnij zasady czasownikami: must, 

mustn’t, should, shouldn’t. Zapisz reguły do zeszytu i je zapamiętaj.  

 

 



1 Używamy should oraz shouldn’t aby udzielać rad.  

2 Używamy must mówiąc o silnym nakazie.  

3 Używamy mustn’t mówiąc o czymś co jest zakazane.   

 

III. W zad. 3 popraw błędy w zdaniach. Zapisz w zeszycie poprawne warianty. 

IV. W zad. 4 zapisz w zeszycie poprawne słowa. 

V. W zad. 5 zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa na plaży (Safety on the beach).  

Zapisz w zeszycie te zasady używając must, mustn’t, should, shouldn’t oraz podpowiedzi                      

w punktach 1-7.  

VI. Zapamiętaj zasady użycia czasowników modalnych.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

Temat :  Poznajemy sposoby redukowania nadmiaru stresu i sposoby  radzenia sobie z nim. 

 

 Z artykułu pod linkiem: https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole-

-cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html - proszę wynotować sześć sposobów na walkę ze 

stresem oraz pięć praktycznych ćwiczeń na walkę z nim. Praktyczne wykorzystanie  tych 

wskazówek pozwoli nam ograniczyć negatywne skutki stresu w naszym życiu. 

 

GEOGRAFIA  

SPRAWDZIAN ! 

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Rolnictwo i przemysł Polski. 

Na dzisiejszych zajęciach sprawdzicie swoje wiadomości z działu: Rolnictwo i przemysł Polski. 

Otwórz poniższy link: 

Sprawdzian „Rolnictwo i przemysł Polski” /Sprawdzian będzie do pobrania w dniu 6 maja (środa)/ 

Wypełniony test lub same odpowiedzi do testu odeślecie na mój emaile bozena282@interia.pl 

Waga ocen z testu wynosi 1. 

CHEMIA  

Temat: Jak zmienić stężenie roztworu? 

 
Podręcznik str.190. 
Napisz w zeszycie, w jaki sposób można zwiększyć lub zmniejszyć stężenie roztworu. 
Do tego zagadnienia postaraj się rozwiązać zadanie 10 na str.191 w podręczniku.  

 

 

https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Test-Rolnictwo-i-przemysł-Polski-1.docx
mailto:bozena282@interia.pl

