
KLASA VII A 

07.05.2020 r. (czwartek) 

RELIGIA  

Temat: Weźmy wzór z Maryi, Ukochanej Mamy Jezusa i naszej – nabożeństwa majowe. 

 

1. Przeczytaj tekst o nabożeństwach majowych ze strony https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-

majowe-znaczenie-i-tradycja,297657 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=fQhYdE6V8hQ 

3. Zapisz w zeszycie notatkę: 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 

nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach  

i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest 

Litania Loretańska. 

4. Posłuchaj piosenek i naucz ich się:  

https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E 

https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Thema: Was brauchen wir fṻrs Fuβballspiele? /Czego potrzebujemy do grania w piłkę nożną? 

Proszę zapoznać się ze słownictwem: 

Zadanie1: słówka i ich polskie znaczenie proszę wpisać do zeszytu. 

Proszę wykonać następujące ćwiczenia w celu utrwalenia nowego słownictwa. 

 

https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja,297657
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JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня седьмое мая 2020 года. 

Урок 61 

Тема: Моя семья состоит из ... - opowiadamy o swojej rodzinie.  

Przepisz do zeszytu zdania i konstrukcje (wraz z tłumaczeniem), które pomogą ci  

w stworzeniu wypowiedzi o swojej rodzinie. 

У меня (очень большая, большая, небольшая, маленькая) семья. 

[Mam (bardzo dużą, dużą, niedużą, małą) rodzinę.] 

Моя семья состоит из (двух, трёх, четырёх, пяти, шести, семи, восьми, девяти, 

десяти...) человек.  

[Moja rodzina składa się z (dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, 

dziesięciu itd.) osób.] 

Члены моей семьи - это ...  [Członkowie mojej rodziny - to ... .] 

 Мою маму (сестру, бабушку, тётю) зовут ... . 

 [Moja mama (siostra, babcia, ciocia) ma na imię ... .] 

Моего папу (дедушку, дядю, брата) зовут ... .  

[Mój tata (dziadek, wujek, brat) ma na imię ... .] 

Я (моложе, старше) брата (сестры) на  

- 1 год,  

- 2, 3, 4  года,  

-5, 6, 7 лет. 

 



[Jestem (młodszy,  młodsza, starszy, starsza) od brata (od siostry) o 

- rok, 

- 2, 3, 4 lata, 

- 5, 6, 7 lat.] 

Я очень люблю мою семью. [Bardzo kocham moją rodzinę.]  

2. A teraz stwórz krótką wypowiedź o swojej rodzinie. Wykorzystaj do tego zdania  

i konstrukcje, które zapisałeś.  

Powiedz 

- jaka jest twoja rodzina (mała, duża); 

- z ilu osób się składa; 

- wymień członków swojej rodziny; 

- jak mają na imię; 

- czy jesteś starszy(a), młodszy(a) od brata, siostry. 

 

MATEMATYKA  

Temat: „Sprawdź, czy umiesz”- - utrwalenie umiejętności ze statystyki opisowej. 

Dziś zostawiam Was sam na sam z zadaniami testowymi ze str.215- 217. Przejrzyj te zadania. 

Jeżeli jest taka potrzeba w zeszycie pod tematem wykonaj obliczenia do wybranych zadań. 

Poprawne odpowiedzi znajdziesz na str. 286. Jeżeli Twoje rozwiązanie ma inną odpowiedź, 

skontaktuj się ze mną- wspólnie rozwiążemy. 

INFORMATYKA  

Temat: Prezentacja multimedialna - Pola figur płaskich c.d 

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. 

Praca powinna zawierać minimum 9 slajdów.  

Pracę prześlij na adres: klimarek@wp.pl do dn.08.05.2020 r.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Wykonujemy ćwiczenia oddechowe  o charakterze relaksacyjnym. 

                                                        

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=QlICwmFN4_A zapoznaj się 

z trzema ćwiczeniami oddechowymi o charakterze relaksacyjnym na poprawę swojego 

samopoczucia. Zaprezentowane ćwiczenia powtarzamy codziennie przez kilka dni po kilka minut 

aż poczujemy się zrelaksowani. 

 

mailto:klimarek@wp.pl
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JĘZYK POLSKI  

Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana. „Wczesnym rankiem”, 

„Tęcza” 

1. Zastanów się i zapisz w tabelach, co widzi, słyszy i czuje o poranku mieszkaniec miasta i wsi. 

2. Odczytaj na głos i po cichu wiersz Leśmiana „Wczesnym rankiem” ze s. 190, a następnie określ 

jego tematykę. 

 

3. Myślę, że trafnie zauważyłeś, że tematem utworu są odczucia osoby patrzącej na drzewa o 

poranku. To właśnie celem naszej lekcji będzie scharakteryzowanie osoby mówiącej w wierszu, 

określenie, gdzie bije jej serce. 

 

4. Postaraj się samodzielnie odpowiedzieć pisemnie na pytania z zadań 4.-6. ze s. 190. 

Przykładowa odpowiedź: 

Drzewa o poranku wydają się ogromne („olbrzymieją”) i tajemnicze; osoba mówiąca dostrzega 

w nich tę tajemniczość („cudne niepoznanie”), wydają się jej zaklęte jakimś czarem; „czary 

drzew” są związane z ich niezwykłym wyglądem i zapachem; dostrzec je można o poranku, w 

pierwszych promieniach słońca, w ciszy. 

 

5. Zanotuj informacje na temat dwóch światów zasygnalizowanych w wierszu. Podaj nazwy tych 

światów i wymień ich cechy. 

 

 

 

 



6. Wyjaśnij, do którego ze światów należy osoba mówiąca w wierszu? Jaką jest osobą? Swoje 

odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Przykładowa odpowiedź: 

Osoba mówiąca w wierszu stoi na granicy tych dwóch światów. Należy do świata ludzi, ale 

dostrzega wartości świata natury. Na podstawie jej wypowiedzi i odczuć związanych z drzewami 

można stwierdzić, że jest to osoba wrażliwa, widzi więcej i lepiej niż zwykły człowiek, ma 

refleksyjną naturę, chce zwrócić uwagę na piękno świata. Bliżej jej do środowiska wiejskiego, 

gdzie natura jeszcze nie jest tak zniszczona przez człowieka. Negatywnie ocenia życie w miejskiej 

dżungli, w której ludzie pochłonięci są codziennością, pośpiechem, nie dostrzegają piękna świata. 

 

7. Zacytuj fragmenty, w których osoba mówiąca ujawnia swoją obecność. Zapisz, jak nazywamy 

taki typ liryki i czemu służy taki sposób zapisu. 

Odpowiedź: 

Osoba mówiąca w wierszu ujawnia swoją obecność we fragm.: „Nie poznaję…”, „Jawią się 

moim oczom…”, „Jakbym zastał je…”. Taki typ liryki nazywamy liryką bezpośrednią. Pisząc w 

ten sposób, podkreśla subiektywny obraz świata, przekazuje swój sposób patrzenia na świat. 

 

PRACA DOMOWA 

1. Przeczytaj wiersz „Tęcza” ze s. 191. Wykonaj pisemnie zadanie 3. i 4. ze s. 191  

z podręcznika. 

2. Zapoznaj się z treścią ramki „Odkrywamy sztukę” ze s. 191. Narysuj w zeszycie na 

podstawie wiersza „Tęcza” pejzaż. Pamiętaj, ma być to Twoje wyobrażenie, nie kopia pejzażu  

z podręcznika. 

Sfotografuj powyższe zadania i prześlij na adres e-mail: emie@poczta.fm do 11.05., wpisując  

w temacie: „język polski – klasa VIIA – 7.05.”) 

 

PLASTYKA  

Temat: Komputer jako narzędzie artystyczne. Grafika komputerowa.  

 

1. Przeczytaj temat nr 23. Komputer jako narzędzie artystyczne ze s. 89 – 91 z podręcznika. 

Zwróć uwagę na to, co nazywamy mianem sztuki multimedialnej, co oznacza, że dzieło staje się 

interaktywne, czym jest instalacja multimedialna, a czym prezentacja multimedialna. 

 

2. Obejrzyj zwiastun filmu o życiu Vincenta van Gogha – „Twój Vincent”: 

https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0. Następnie obejrzyj krótki filmik obrazujący 

zamysł i poszczególne fazy tworzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s. 

Teraz zastanów się, jak wykorzystano technikę komputerową, żeby wykonać pierwszy w historii 

filmu projekt – długometrażowy film w animacji malarskiej, który łączył ogrom pracy ok. 80 

artystów malarzy (wykonali aż 66 960 obrazów!) z grą aktorską? Swoje spostrzeżenia zapisz 

pod tematem w zeszycie. 
 

3. Pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=1wK1Ixr-UmM&t=10s znajdziesz niespełna 

trzyminutowy film, który pokazuje, jak często wykorzystywany jest komputer w dzisiejszym 

świecie filmowym. James Cameron tłumaczy, jak w filmie „Avatar” wykorzystano tzw. technikę 

animacji motion capture (technika stosowana w filmach i grach komputerowych, polegająca na 

„przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywaniu w komputerze). Dzięki niej 

zarejestrowane postacie poruszają się bardzo naturalnie i realistycznie, a przechwycone dane są 

gotowe do dalszej obróbki. Technologia ta nie zastępuje w pełni pracy animatora, wnosi jednak 

znaczące wsparcie do procesu animacji. To w niej powstały takie filmy jak „Opowieść wigilijna” 
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czy „Beowulf”. Nowszą i bardziej zaawansowaną techniką jest performance capture 

(https://www.youtube.com/watch?v=OJ1JzYPjcj0), która poza ruchem ciała przechwytuje także 

mimikę aktora, co pozwala na stworzenie realistycznych trójwymiarowych modeli twarzy. W 

sesjach performance capture najczęściej udział biorą aktorzy, których głosami przemawiają 

animowane postaci, co pozwala na nagranie dialogów w trakcie sesji, zamiast późniejszego 

dogrywania ich w studiu dźwiękowym. Przykładem performance capture mogą być Na’vi z filmu 

„Avatar” czy Gollum z ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena w reżyserii Petera Jacksona. 

 

Uwaga! Dziś – 7 maja – o godz. 14.00 odbędzie się test wiedzy o filmie. Czas trwania: 20 

min. Wejdź pod link: https://forms.gle/ddyp9tB1rpexsMfP7. Wykonaj test i prześlij go do 

godziny 14.20. Pamiętaj, przygotuj adres e-mail, który wpiszesz na początku testu, a następnie 

otrzymasz na niego informację zwrotną o wyniku, zobaczysz też prawidłowe odpowiedzi.  

W kodzie ucznia wpiszesz 7A + nr z dziennika, np. 7A01. Test jest obowiązkowy! Nawet jeżeli 

go nie napiszesz, zostanie wystawiona ocena. Powodzenia! 

 

 
 

08.05.2020r. (piątek) 

 

BIOLOGIA  

Temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane.  
Temat podany we wtorek – 05.05.2020r. (Temat rozłożony na 2 godziny ) 

 

GEOGRAFIA  

Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego. 

Szczegółowe informacje znajdziesz na: https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-

polsce/D2RFi6mwe  

W podręczniku str. 187 – 191 przeczytasz o formach ochrony przyrody w Polsce. 

Zapisz w zeszycie: 

1. Formy ochrony przyrody w Polsce. 

2. Parki narodowe na terenie północno – wschodniej Polski. 

3. Znaczenie terminu – „Zielone Płuca Polski”. 

 

HISTORIA  

Temat:  ZSRS - imperium komunistyczne. 

 

III. Zbrodnie komunistyczne do 1939r. Relacje ZSRS - Niemcy do 1939r. 
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Zapamiętaj: 

- System komunistyczny od samego początku miał charakter zbrodniczy. Przeciwnicy nowego 

ładu i wprowadzanych zmian byli prześladowani i zsyłani do obozów pracy / łagrów/ Więziono 

tam wszystkich  których uznano za wrogów władzy sowieckiej. 
 

W zeszycie zapisz: 

- łagry - obozy pracy, 

- kułaki - najzamożniejsi chłopi, 

- NKWD - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, 

- 23.08.1939r.- pakt Ribbentrop Mołotow 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 4 str.91. 

 
MATEMATYKA  
 

Temat: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności dotyczących elementów statystyki 

opisowej 

W ramach powtórzenia poćwicz na platformie edukacyjnej wsipnet.pl- dostępny test 3. Jeżeli 

masz wątpliwości- napisz do mnie- wspólnie rozwiążemy.  

JĘZYK ANGIELSKI  

Subject: Utrwalenie użycia must, mustn’t, should i shouldn’t w zadaniach gramatycznych.  

Podręcznik str. 73. 

Dziś wykonasz kilka zadań utrwalających czasowniki modalne z poprzedniej lekcji. Prześlij mi 

do sprawdzenia wszystkie te zadania do 8.05.2020. 

I.  Zacznij od zad. 7. Przeczytaj zdania w punktach 1-4. Pod każdym z nich widzisz zdanie z luką. 

Uzupełnij ta lukę maksymalnie czterema wyrazami tak, aby miało ono takie same znaczenie jak 

to zdanie powyżej. Zastosuj odpowiednio czasowniki modalne.  

II. W zad. 8 napisz sześć zasad obowiązujących w naszej szkole. Zastosuj czasowniki modalne i 

wyrażenia z ramki.  

III. Wykonaj zadania poniżej:  



 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Wykonujemy własny układ taneczny do dowolnej piosenki. 

 

Każdy potrafi tak lub inaczej tańczyć. Proponuję aby każdy spróbował przygotować swój własny 

układ taneczny do dowolnej muzyki. Proponuję do wykorzystania 

filmik: https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k 

https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k

