
KLASA VIIA 

18.05.2020 r. (poniedziałek) 

MATEMATYKA  

Niektórzy z Was pytają mnie o możliwość poprawy sprawdzianu sprzed zdalnego nauczania 

„Wyrażenia algebraiczne”, niektórzy nawet go nie pisali. Bardzo proszę, abyście przez 

dostępne komunikatory porozumieli się i ustalili dogodny, wspólny termin poprawy. Będzie 

to oddzielna ocena  z wagą 1. O powiadomienie mnie zobowiązuję gospodarza klasy- może 

być telefonicznie. 

 

Temat: Twierdzenie, założenie , teza, dowód 

Najpierw obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00823-dowody-matematyczne-

wprowadzenie 

Otwórz podręcznik na stronie 225. Zwróć uwagę co nazywamy definiowaniem, definicją, 

twierdzeniem, założeniem, tezą i dowodem. Przeanalizuj cztery przykłady ze stron 226-227. 

Wykonaj ustnie zadanie 1 str.226, 6 i 7 str.228. Pod tematem w zeszycie zapisz i wykonaj 

zadanie 3 str.226. Wskazówki i podpowiedzi znajdziesz na str. 228. 

RELIGIA  

Temat: 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. 

1. Zapamiętaj: 

18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się nasz Polski Papież Święty Jan Paweł II. 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. 

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. 

Przyjął imię Jan Paweł II… i Maryję, jako powierniczkę i opiekunkę jego kolejnej misji dla 

Kościoła. 

13 maja 1981 r. - zamach na życie Jana Pawła II.  

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 zmarł w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. 

1 maja 2011 r. - beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI.  

27 kwietnia 2014 r. - kanonizowany przez papieża Franciszka. 

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=hYXrZRkxieY Papież Jan Paweł II – jaki 

był? 

CHEMIA  

Temat: Tlenki metali i niemetali. 

 
Temat w podręczniku na str. 196-201 rozkładamy na dwie godziny lekcyjne. 

(Przypomnij sobie , co to są tlenki? - podręcznik str. 54-55 oraz wiadomości z zakresu 

ustalania wzorów związków chemicznych , w tym różnych tlenków- podr. str.130-135). 

W przyrodzie występuje różnorodność tlenków niemetali i metali. 

https://pistacja.tv/film/mat00823-dowody-matematyczne-wprowadzenie
https://pistacja.tv/film/mat00823-dowody-matematyczne-wprowadzenie
https://www.youtube.com/watch?v=hYXrZRkxieY


W podręczniku masz podane przykłady tlenków, które występują w przyrodzie w dużych 

ilościach. Opisane są ich właściwości i zastosowania ( podr. str. 198-199). Zapoznaj się z 

tymi informacjami i postaraj się je zapamiętać. 

Tlenki otrzymujemy najczęściej w reakcjach syntezy tlenu z metalem lub niemetalem.  Zapis 

takich reakcji pisaliśmy na lekcjach w sposób słowny ( podr. str. 54-55), do zapisu za pomocą 

symboli i wzorów jeszcze wrócimy. 

Do tego tematu wykonaj następujące zadania : 

- w podręczniku , na str.201- 1, 2, 5. 

- w zeszycie ćwiczeń 1,2, 3, 4, 5, 8 ze str. 102-103. 

 

JĘZYK POLSKI  

PONIEDZIAŁEK, 18 MAJA 2020 r., WTOREK, 19 MAJA 2020 r. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Kazimierz Wierzyński o radości życia. Kazimierz Wierzyński Zielono mam w głowie, 

Na łące  

 

KARTKÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY 

25 maja o godz. 12.00 odbędzie się kartkówka (on-line) po lekturze E. Hemingwaya 

„Stary człowiek i morze”. Przeczytaj dokładnie treść, jeżeli jest taka potrzeba – dwukrotnie. 

Nie będzie możliwości poprawy kartkówki. Postaraj się dobrze przygotować, gdyż jest to 

jeden z ostatnich testów, który ma wymierny wpływ na ocenę końcową. Udział w teście 

obowiązkowy! 

 

1. Wykonaj i zapisz w zeszycie poniższe zadanie z karty pracy. 

 

2. Która postawa jest Ci bliższa? Zastanów się nad przejawami życiowego optymizmu.  

W tym celu wykonaj 2. zadanie z karty pracy – rodzina wyrazów rzeczownika optymizm.  

 

Zapisz w zeszycie. 

WZÓR: 

być optymistą, przejawiać optymizm itd. 



 

3. Przeczytaj wprowadzenie do rozdziału „Sztuka optymizmu” ze s. 197 , następnie 

zapoznaj się z biografią Kazimierza Wierzyńskiego. 

 

4. Odczytaj wiersz „Zielono mam w głowie” ze s. 197. Zastanów się, jaką porusza 

problematykę? 

 

5. Wykonaj zadanie 3. z karty pracy – zapisz je w zeszycie. Postaraj się dokonać dogłębnej 

analizy podanych cytatów – oceń na ich podstawie, jaka jest osoba mówiąca w wierszu, kim 

jest, jaka jest jej postawa życiowa. 

 

6. Przeczytaj definicję przerzutni ze s. 197 z podręcznika, następnie postaraj się 

samodzielnie wykonać zadanie 2. ze s. 198 (odnajdź przerzutnię w wierszu i wyjaśnij jej sens 

metaforyczny). 

 

7. Przeczytaj utwór „Na łące” ze s. 198. Zastanów się, jaką refleksję dotyczącą 

rzeczywistości możemy wyczytać z wiersza? Jaki charakter ma pytanie z ostatniego wersu 

wiersza? Jaką postawę życiową ujawnia? Postaraj się rzetelnie sobie odpowiedzieć na 

powyższe pytania. Następnie wykonaj pisemnie zadania 7. i 8. ze s. 198 (spod wiersza „Na 

łące”). 

 

 

 

 

 

 



 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

gr. 1, 2 

Subject: Review Unit 6 – podsumowanie wiadomości z rozdziału szóstego w ćwiczeniach 

utrwalających. 

Za tydzień w poniedziałek tj. 25.05 zostanie zamieszczony pakiet zadań sprawdzających 

wiadomości z rozdziału 6. W ramach tego, w tym tygodniu skup się na powtarzaniu / 

utrwalaniu / uczeniu się materiału z tego rozdziału. Dziś wykonaj kilka zadań.  

Podręcznik str. 76. 

I. Wykonaj zadania według poleceń: 

1. Uzupełnij wyrażenia czasownikami z ramki.  

2. Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę wybierając odpowiednią opcje a, b lub c. 

3. Przypomnij sobie zasady tworzenia zdań w I okresie warunkowym. Napisz 

zdania. 

4. Połącz zdania 1-5 z punktami a-e.  

5. Przetłumacz fragmenty zdań podanych po polsku na język angielski. Zastosuj 

poprawność gramatyczną. 

6. Uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki. Przeczytaj go na głos.  

7. Posłuchaj nagrania 2.26. Wybierz właściwą odpowiedź.  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-26-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

Temat : Sposoby ochrony organizmu przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-

promieniowaniem-slonecznym/  - wynotuj 9 sposobów naturalnej ochrony organizmu przed 

nadmiernym nasłonecznieniem i staraj się je stosować w okresie zbliżającego się lata. 

 

MUZYKA  

 

Temat: Muzyka średniowiecza. 

Jak powstała muzyka średniowieczna? 

Za początek muzyki średniowiecznej przyjmuje się przyjęcie chrześcijaństwa jako oficjalnej 

religii Cesarstwa Rzymskiego i wprowadzenie śpiewu gregoriańskiego do liturgii kościoła. 

Nauka i sztuka rozwijała się w klasztorach, które decydowały o ich rozwoju i przemianach. 

Początkowo w muzyce kościelnej zabraniano wykorzystywania instrumentów, dominowała 

natomiast muzyka wokalna – chóry męskie śpiewały łacińskie utwory a cappella. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-26-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-26-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-promieniowaniem-slonecznym/
https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-promieniowaniem-slonecznym/
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_1


Muzyka kościelna 

Jednogłosowa muzyka kościelna rozwinęła się za sprawą papieża Grzegorza I Wielkiego, od 

którego nazwę zawdzięcza chorał gregoriański. To właśnie on wybrał lub zlecił wybór 

melodii kościelnych, które obowiązywały w Kościele, a następnie zostały zapisane w tzw. 

Antyfonarzu. Słowo chorał pochodzi od chorus, czyli miejsca przeznaczonego dla 

kościelnych śpiewaków. Średniowieczny chorał gregoriański charakteryzował się 

jednogłosowością, opartą na skalach kościelnych, inaczej zwanych modalnymi. Śpiew 

przeznaczony dla wielu głosów, czyli wielogłosowy pojawił się dopiero w VII wieku. 

W Polsce najstarszym zabytkiem jest Bogurodzica. Ta pochodząca z przełomu XIII i XIV 

wieku pieśń jest pierwszym utworem zapisanym w języku polskim. Słynną pieśnią kościelną 

jest także Gaude Mater Polonia, która powstała w XIII wieku, a jej autorem jest Wincenty 

z Kielczy, pierwszy znany z imienia kompozytor polski. 

 

Muzyka świecka 

W okresie wczesnego średniowiecza do głosu zaczyna dochodzić świecka pieśń 

jednogłosowa, którą możemy uważać za przejaw muzyki ludowej. Muzyka ta wiąże się 

z postaciami grajków wędrownych, którzy byli jednocześnie wesołkami, akrobatami 

i aktorami. Wędrowali oni gromadami z miejsca na miejsce, biorąc udział w uroczystościach 

i zabawach ludowych, prześladowani zarówno przez władze świeckie, jak i Kościół. 

Poeci-muzycy, którzy wywodzili się ze stanów wyższych (tj. rycerskich lub arystokracji), 

zwano trubadurami (Francja południowa) truwerami (Francja północna), oraz 

minnesangerami (wym. minezengerami) (Niemcy). Pieśni wykonywane przez tych 

śpiewaków najczęściej dotyczyły czynów rycerskich, miłości, oraz opisywały piękno 

przyrody. W XIV—XV w Niemczech pojawili się meistersingerzy (wym. majsterzingerzy), 

którzy tworzyli w miastach własne związki na wzór cechów rzemieślniczych. 

Otwórz podręcznik na str.126 a dowiesz się jakich w średniowieczu używano instrumentów. 

Temat lekcji oraz instrumenty przepisz do zeszytu. 

___________________________________________________________________________ 

https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_3


19.05.2020 r. (wtorek) 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Thema: Ćwiczenia gramatyczne. 

Proszę powtórzyć słownictwo i gramatykę z podręcznika strony:116 – 119. 

Proszę wykonać następujące ćwiczenia: 

 

 

 



JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня девятнадцатое мая 2020 года. 

Урок 64 

Тема: Адам работает врачом - użycie konstrukcji "pracować jako...". 

I. Najpierw przeczytaj zdania z ćwiczenia 2a/89 z podręcznika i zapoznaj się z nową 

konstrukcją użytą w tych zdaniach. 

II. Przeczytaj i przeanalizuj poniższą notatkę.  

Następnie to, co jest zapisane pogrubioną czcionką, przepisz do zeszytu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pytanie  

Кем он работает? czyli W jakim zawodzie on pracuje?  

odpowiemy używając nowopoznanej konstrukcji 

 Он работает поваром. [On pracuje jako kucharz.] 

Budując zdania z tą konstrukcją używamy osobowej formy czasownika работать  

i rzeczownika (nazwę zawodu) w narzędniku. 

Tak samo zbudujemy zdanie z czasownikiem подрабатывать (dorabiać), np.  

Марта подрабaтывает няней. [Marta dorabia jako niania]. 

Jeśli chodzi o czasownik стать (zostać), to konstrukcję z jego użyciem tłumaczymy 

następująco: zostać lekarzem, zostać nauczycielem, zostać pielęgniarką itd., np.  

Я хочу стать юристом. [Chcę zostać prawnikiem.] 

III. Przypomnij odmianę przez osoby czasownika работать (ostatnia lekcja). Przetłumacz 

zdania używając poznanej dziś konstrukcji. Korzystaj z notatek z lekcji i słownika. 

Przetłumaczone zdania przepisz do zeszytu.   

1. Moja mama pracuje jako pielęgniarka. 

2. Mój tata pracuje jako rolnik. 

работать   

(pracować) 

подрабатывать 

(dorabiać) 

стать 

(zostać) 

кем? 

врачом 

фармацевтом 

учителем  

строителем 

полицейским 

земледельцем 

(rolnikiem) 

медсестpой  

учительницей 

продавщицей 

няней 

N. 



3. Chcę zostać lekarzem. 

4. W jakim zawodzie ty pracujesz? 

IV. Wykonaj ćwiczenie 6 na str. 90 z podręcznika. Dobierz nazwy zawodów do właściwych 

opisów. W ten sposób  odpowiesz na pytanie Кто что делает? (Kto co robi?). Ćwiczenie 

wykonaj ustnie.  

 

JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 19 MAJA 2020 r.; ŚRODA, 20 MAJA 2020 r. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Siła uśmiechu. Małgorzata Baranowska Szczęście codzienne (fragment Tylko się 

rozejrzeć) 

 

1. Wykonaj zadanie nr 1 z karty pracy. Zapisz w zeszycie. 

 

2. Wykonaj zadanie nr 2 w zeszycie. 

 

3. Odczytaj tekst Małgorzaty Baranowskiej ze s. 199 – 200 z podręcznika. Zastanów się, 

co pozwala autorce porównać szczęście i życie? Zapisz podobieństwa w punktach, np. oba 

pojęcia są bardzo szerokie, trudno je zdefiniować, ich rozumienie zależy od przyjętej filozofii 

itd. 

 

4. Przyjrzyj się bliżej postawie życiowej dwóch grotołazów, których wypadek opisała autorka. 

W tym celu wykonaj zadania z poniższej tabeli. 



 

5. Jak sądzisz, które zdanie autorki tekstu może być tezą udowadnianą przez opisy postaw 

dwóch grotołazów? Zapisz ją w zeszycie. 

Odp.: Szczęście to wykładnia naszego stosunku do rzeczywistości. 
 

6. Znajdź fragmenty, w których autorka mówi, dlaczego ludzie nie odczuwają szczęścia. 

Zapisz je w zeszycie. 

WZÓR: 

Ludzie nie odczuwają szczęścia, ponieważ: 

* sądzą, że nie zasługują na szczęście, 

* uważają, że szczęście spotyka innych, 

* traktują szczęście jako coś wyjątkowego, niespotykanego, 

* uważają, że nieszczęście jest powszechniejsze od szczęścia. 
 

7. Zapisz 5-8 życiowych rad, co robić, by doznawać szczęścia w życiu codziennym. 

WZÓR: 

Jak doznawać szczęścia w życiu codziennym? 

1. Doceniaj pozornie nieistotne, drobne rzeczy. 

2. Ciesz się każdą chwilą. 

3. Uśmiechaj się jak najczęściej. Itd. 

 

8. Napisz, w jakich sytuacjach czułeś/czułaś się szczęśliwy/szczęśliwa – kilkuzdaniowa 

wypowiedź. 
 

HISTORIA  

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej. 

(temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne) 
 

I. Militaryzacja Niemiec i powstanie osi Berlin- Rzym - Tokio. 

   Anschluss Austrii. 
 

Hitler po przejęciu władzy rozpoczął przygotowania do wojny. 

Zawarł sojusz z Włochami i Japonią , skierowany przeciwko ZSRR. 

W marcu 1938r. wojska niemieckie wkroczyły do  Austrii i przyłączył ją do III Rzeszy. 
 

W zeszycie zapisz: 

- 1936r.- remilitaryzacja Nadrenii, 

- 1935r.- przywrócenie powszechnej służby w Niemczech, 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1,2,3 str.94 



FIZYKA  

Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła. 

 

1.Przeczytajcie z podręcznika tekst ze s.233-236. 

2.W zeszycie zapiszcie i zapamiętajcie treść pierwszej zasady termodynamiki oraz wzór ją 

opisujący. 

3.Przeanalizujcie ( chętni mogą je wykonać) doświadczenie 53 s.233 i doświadczenie 54 

s.235. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Twierdzenie, założenie , teza, dowód- cechy podzielności liczb 

Przypomnij cechy podzielności liczb. Pomoże Ci w tym film Tomasza Gwiazdy: 

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

Następnie przejdź do platformy edukacyjnej wsipnet.pl i rozwiąż zestaw ćwiczeń nr 3 do tego 

tematu (termin dzisiejszy tj. 19 maja). 

BIOLOGIA  

Temat: Współdziałanie układów narządów w utrzymaniu homeostazy. 

 
(Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne) 
Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 258 – 262. 

Na podstawie tych informacji , napisz do zeszytu, co oznacza – homeostaza i od czego 

zależy? 

Następnie wykonaj pisemnie w zeszycie następujące polecenia: 

1 . Wymień reakcje organizmu , które są uruchamiane w wyniku: 

a ) przegrzania organizmu-……………………………………………………… 

b ) przechłodzenia organizmu - ……………………………………………………. 

2 . Uporządkuj kolejność zdarzeń prowadzących do przywrócenia właściwej ilości wody w 

organizmie. 

A –wydzielanie wazopresyny 

B – spadek ciśnienia krwi 

C – podniesienie ciśnienia krwi 

D – zatrzymanie większej ilości wody w nerkach 

E – pobudzenie receptorów w ścianach naczyń krwionośnych, wrażliwych na obniżenie 

ciśnienia krwi 

F – odbiór informacji przez podwzgórze 

Utrata dużej ilości wody przez pocenie ----  tu wpisz w odpowiedniej kolejności od A do F 

wyżej wymienione procesy ,tak, aby  poziom wody w organizmie był wyrównany.(wpisz 

tylko litery A- F). 

3 . Podaj przykłady zagrożenia dla organizmu człowieka, wynikające z zaburzenia regulacji 

temperatury ciała ( co się może stać,  gdy temperatura ciała nadmiernie spadnie lub wzrośnie). 

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


ZAJĘCIA KREATYWNE  

Temat: Poznajemy etapy rozwoju motyla. Wykonujemy laurkę na Dzień Matki. 

Wejdź w poniższe linki, pierwszy to cykl rozwoju Pazia Królowej, drugi to praca do 

wykonania laurka dla mamy.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg 

DORADZTWO ZAWODOWE  

Temat: Czym jest motywacja? Jak motywacja pomaga w wyborze zawodu? 

Termin MOTYWACJA pochodzi od łacińskiego słowa movere i oznacza ,,ruszać się”, a 

zatem nierozerwalnie związany jest  z działalnością człowieka i należy go rozumieć jako 

pewną celowość w działaniu, pobudzenie do aktywności. Jest to więc pewien motor do pracy, 

bez którego nie ma podejścia do działania.  

Wielu psychologów uważa, że motywacja to najważniejszy czynnik sprzyjający 

efektywnemu uczeniu się.  

Obejrzyjcie filmiki do tematu: 

Linki: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IDaj2It_ifg 
 

20.05.2020 r. (środa )  

FIZYKA  

Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła-zadania. 

 

1. W celu przypomnienia tematyki poprzedniej lekcji proponuję przeczytajcie z podręcznika 

s.236 „To najważniejsze”. 

2. Z pamięci przytoczcie I zasadę termodynamiki. 

3.W zeszycie wykonajcie zadanie 1 s.236 oraz zad.3 i 5 s.237 z podręcznika. 

 

JĘZYK POLSKI  

ŚRODA, 20 MAJA 2020 r. 

 

Temat: W różnych stylach. 

 

1. Przeczytaj temat nr 6. Style funkcjonalne ze s. 313 – 314 z podręcznika. Zapisz do 

zeszytu, co nazywamy stylem funkcjonalnym i wymień pięć podstawowych stylów 

funkcjonalnych języka. Następnie zapisz, co nazywamy dobrym stylem wypowiedzi i jakie są 

jego cechy. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4
https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg
https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks
https://www.youtube.com/watch?v=IDaj2It_ifg


 

2. Zapisz w zeszycie (zad. 1./s. 315), w jaki sposób przywitałbyś osoby ze zdjęć. Uzasadnij. 

 

3. Przyjrzyj się formie poniższej notatki i w ten sam sposób wykonaj ten resztę przykładów z 

zadania 2. ze s. 315. 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Subject: Utrwalenie materiału z rozdziału 6 w zadaniach.  

Wykonaj zadania poniżej. Jeżeli chcesz uzyskać ocenę dodatkową, prześlij je do sprawdzenia 

na mojego maila do 22.05. 



1.Przeczytaj zadania i zastanów się jakie słowa należy wpisać w luki. Używaj słownictwa 

dotyczącego przetrwania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przeczytaj tekst i uzupełnij brakujące słowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uzupełnij zdania odpowiednia formą. Zastosuj I okres warunkowy.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Uzupełnij zdania czasownikami must, mustn’t, should, shouldn’t. 

 

 

  

 

 

 

 

 

5. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Uzupełnij treść bloga.     

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE   

Temat :  Wykonujemy ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne. 

 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0 , 

przygotowaniu przyborów do ćwiczeń - krzesła i kocyka lub karimaty  - przystępujemy do 

kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl ćwiczeń rozwijających 

koordynację ruchową niezbędną nam w życiu codziennym.  

 

GEOGRAFIA  

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł. 

Przy temacie o energetyce w Polsce mówiliśmy o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach 

energii. Potrafisz je wymienić? 

Poznałeś(-aś) typy elektrowni w Polsce i położenie największych elektrowni na terenie  

Polski (mapa na str.151 w podręczniku). 

Poświęć 10 minut czasu i obejrzyj dla utrwalenia: https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-

mI1eU 

https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0
https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-mI1eU
https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-mI1eU


Uzupełnij temat w zeszytach ćwiczeń str. 106 – 107.  

Wróć do tematu w podręczniku str. 150 -155. Szczególnie przydadzą Ci się informacje ze str. 

154 i 155. Znajdziesz tam między innymi mapki z regionami Polski, gdzie panują 

najkorzystniejsze warunki wiatrowe i nasłonecznienia. Są to więc miejsca, w których 

lokalizacja  elektrowni  słonecznych  i farm wiatrowych przynosi największe korzyści. 

CHEMIA  

Temat: Tlenki metali i niemetali – cd.  (kontynuacja tematu z 18.05.2020r.) 
 

 

21.05.2020 r. (czwartek) 

RELIGIA  

Temat: Jan Paweł II – 100 lecie urodzin. 

Zapisz w zeszycie temat.  

Ułóż zagadnienia do krzyżówki o Janie Pawle II i wyślij do oceny na maciekciesla@interia.pl 

1. Drugie imię Polskiego Papieża.  

2. …                            

3. …      

4. …      

5. … 

6. …… 

7. … 

8. … 

9. Podczas meczu stoi na bramce. 

 

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=f_rsLuJvZjQ Barka 

 

 
 

mailto:maciekciesla@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=f_rsLuJvZjQ


JĘZYK NIEMIECKI  

Thema:  Powtórzenie wiadomości – rozdział 5 

Proszę opracować podane  zadania do testu: 

 

 

 

 



JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня двадцать первое мая 2020 года. 

Урок 65 

Тема: Как выглядит oбычный день Маши? - praca z tekstem. 

I. Na początku wykonaj ćwiczenie słuchowe (1/91 z podręcznika). Wysłuchaj nagrania  

z płyty CD nr 66 i wykonaj polecenia 1a i 1б.  

Uwaga: Jeśli ktoś nie ma możliwości odtworzenia nagrania w domu, to potrzebne nagranie 

 z dzisiejszej lekcji znajduje się w pliku MP3 w zakładce Praca zdalna na e-dzienniku. 

II. Przeczytaj fragmenty e-maila z ćwiczenia 2a na stronie 91. A następnie uporządkuj 

 w kolejności te fragmenty tak, aby tworzyły całość. 

III. Czytając tekst zwróć uwagę na słówka, które oznaczają codzienne czynności 

wykonywane przez Maszę (autora e-maila). Autorka pisze o sobie, więc używa czasowników 

w pierwszej  osobie l. poj., np. я встаю, я делаю itd. Korzystaj ze słownika. 

IV. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie "Jak wygląda zwykły dzień 

Maszy?", wykonaj ćwiczenie 2 б na str. 92 z podręcznika. Wybierz odpowiedzi zgodne  

z informacjami w tekście i dokończ nimi rozpoczęte zdania. Uzupełnione zdania przepisz do 

zeszytu.  

V. Prześlij zdjęcia następujących lekcji (ich treści): 59, 63, 65 na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com dziś (21.05.20) do końca dnia. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Twierdzenie, założenie , teza, dowód- dowód geometryczny 

Przypomnij własności kątów i trójkątów (Jeżeli nie pamiętasz podręcznik str.58, 61, 67 i 75). 

Wykonaj do tego tematu zestaw ćwiczeń VIII.9- zestaw 1  ze strony wsipnet.pl (termin  

na dzisiaj 21 maja). 

 

INFORMATYKA  

Temat: Ćwiczymy programowanie. 

Proszę wejść na stronę  https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać 

przynajmniej 9 zadań. 

 

 

https://studio.code.org/s/course2


WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat: Wykonujemy ćwiczenia rozciągające całego ciała w pozycji stojącej. 

 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec - 

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl 

ćwiczeń rozwijających ruchliwość poszczególnych stawów i mięśni - niezbędną nam w życiu 

codziennym. 

JĘZYK POLSKI  

CZWARTEK 21 MAJA 2020 r.  

 

Temat: Bycie nastolatkiem jest całkiem w porządku...Richard Carlson Nie zadręczaj się 

drobiazgami, nastolatku (fragment Ciesz się, że jesteś nastolatkiem) 

 

1. Dokończ poniższe zdania: 

 

Bardzo się cieszę, gdy… 

 

Wielką radość sprawia mi … 

 

2. Jak sądzisz, co znaczy stwierdzenie: cieszyć się życiem? 

 

3. Przeczytaj tekst „Ciesz się, ze jesteś nastolatkiem” ze s. 201 – 202 z podręcznika. 

 

4. Na podstawie tekstu wypisz powody, dla których wg autora ludzie nie umieją się cieszyć 

życiem 

WZÓR: 

Ludzie nie umieją się cieszyć życiem, gdyż: 

- chcą być kimś innym, 

- nie doceniają teraźniejszości, 

- nie są usatysfakcjonowani tym, co mają… 

 

5. Autor podaje tezę: Życie jest hojnym darem. Zastanów się, jak możesz ją odnieść do 

własnego życia? Co ona może oznaczać w Twojej własnej perspektywie? 

 

6. Jakich życiowych rad udziela czytelnikowi? Zapisz je. 

 

7. Zwróć uwagę, że tekst łączy w sobie dwa style: potoczny i publicystyczny. Sięgając 

pamięcią do poprzedniego tematu, a także korzystając z ramki „Mam pojęcie” ze s. 203, 

postaraj się wykonać zadanie 2. ze s. 202. 

 

8. Zastanów się, jaki skutek wywołuje wykorzystanie stylu potocznego w tekście? 

Odp. Dzięki użyciu stylu potocznego tekst przypomina bezpośrednią rozmowę. 

 

9. Zapisz argument do polecenia 11. ze s. 203. A następnie postaraj się stworzyć argument 

uzasadniający stanowisko przeciwne – kontrargument. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec


PRACA DOMOWA 

Wykonaj zadanie projektowe – zakładka „Wirtualny spacer” ze s. 203 z podręcznika. 

Pracuj sumiennie przez dwa tygodnie, gdyż zadanie wymaga dopracowania koncepcji, a 

następnie czasu na jego graficzne opracowanie. W czasie pracy nad projektem masz 

możliwość konsultacji z nauczycielem. Ostateczny termin oddania: 5 czerwca 2020 r.. 

Zacznij pracować już dziś, gdyż nie przewiduję dodatkowych terminów oddawania pracy. 

 

PLASTYKA  

Temat: Rynek sztuki. Prawo autorskie.  

 

1. Przeczytaj temat 26. Rynek sztuki. Prawo autorskie ze s. 100 – 103 z podręcznika. Dziś 

będziemy prowadzić rozważania o sztuce od strony prawnej. Zastanawiałeś się kiedyś, jak 

zarabiają artyści? Jakie mają prawa? Czym jest prawo autorskie? Po ilu latach od śmierci 

autora wygasają prawa do danych dzieł? Czym są prawa majątkowe? Zajrzyj do tematu, a się 

dowiesz. Zrozumiesz, dlaczego kopiowanie prac z Internetu czy od drugiej osoby jest 

kradzieżą dóbr intelektualnych. Dlatego też uczelnie sprawdzają każdą pracę tzw. 

„antyplagiatem” – programem potwierdzającym autentyczność pracy. A jak to jest w 

przypadku filmu, za którego kształt artystyczny odpowiada zarówno reżyser, scenarzysta, 

operator, ale i scenograf, kompozytor, więc kto właściwie ma prawa do dzieła?  

 

2. Zajrzyj pod link: https://www.ikalkulator.pl/blog/10-najdrozszych-obrazow-swiata/, a 

dowiesz się, jakie dzieła sprzedane zostały za rekordowe sumy i są tzw. najdroższymi 

obrazami na świecie. A także poznasz historię najdroższego obrazu – autorstwa samego da 

Vinci. Często są to dzieła kupowane anonimowo, a po zakupie trzymane w ukrytych 

kapliczkach w domach koneserów sztuki. Oczywiście wartość dzieła dyktuje rynek. Jednego 

roku będzie to dzieło abstrakcyjne Pollocka, innym razem realistyczne – Cezanne’a. Rodzi się 

pytanie – co sprawia, że akurat to dzieło jest pożądane? Co więcej, dlaczego jedni artyści – 

Vincent van Gogh – sprzedali za życia zaledwie jeden obraz (i to własnemu bratu!), byli 

niedoceniani, a Salvador Dali tworzył kopie własnych obrazów, nie był w stanie nasycić 

rynku swoimi dziełami? Stając się legendą za życia, marką samą w sobie. 

 
Dla zainteresowanych 
Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, polecam ciekawy film fabularny „Koneser” w reż. G. Tornatore, którego opis 

znajdziesz pod linkiem: https://www.filmweb.pl/film/Koneser-2013-624525  
 

Z kolei pod linkiem: https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-

wiedziec,15208,a znajdziesz 10 ciekawostek o życiu Vincenta van Gogha. Polecam!!! 
 

PRACA PLASTYCZNA 

Kontynuuj pracę nad plakatem filmowym. Przypominam – za tydzień mija termin oddania 

pracy do oceny. 

 

 

 

22.05.2020r. (piątek) 

BIOLOGIA  

Temat: Współdziałanie układów narządów w utrzymaniu homeostazy.  

( kontynuacja tematu z 19.05.2020r). 

https://www.ikalkulator.pl/blog/10-najdrozszych-obrazow-swiata/
https://www.filmweb.pl/film/Koneser-2013-624525
https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a
https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a


 

GEOGRAFIA  

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. 

W podręczniku na str. 124 – 125 znajdziesz potrzebne informacje na ten temat. 

Skorzystaj z krótkiej lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=625042-DHGA 

Zwróć uwagę na zmianę charakteru wsi położonych w bliskim sąsiedztwie dużych miast.  

Istotny też jest fakt zmniejszania się liczby mieszkańców centrów dużych ośrodków 

miejskich, a zwiększania liczby  mieszkańców stref podmiejskich (suburbanizacja). 

W strefach podmiejskich lokalizowane są też coraz częściej różnego rodzaju 

przedsiębiorstwa. 

Zapisz do zeszytu: 

1. Pojęcia: suburbanizacja, strefa podmiejska, obszar metropolitalny. 

(wyjaśnij w zeszycie te pojęcia) 

Wykonaj w zeszytach ćwiczeń zadania str. 108 – 109. 

 

HISTORIA  

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej. 

 

II. Wojna domowa w Hiszpanii. 

Układ monachijski i kolejne zdobycze niemieckie. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1936r.- wojna domowa w Hiszpanii, 

- 29-30.IX.1938r.konferencja w Monachium, 

- X.1938r. - zajęcie Zaolzia przez Polskę, 

- III. 1939r.- zajęcie przez Niemcy Okręgu Kłajpedy, 

 

Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 4 str.95. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Twierdzenie Pitagorasa 

Obejrzyj film ze strony Internetowej youtybe 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM 

Następnie otwórz podręcznik na str.231- przeanalizuj przykład 1. Ze strony 232 przepisz 

twierdzenie Pitagorasa (ramka z wykrzyknikiem) oraz symboliczny zapis twierdzenia 

Pitagorasa (a
2
+b

2
=c

2
). Zapamiętaj, że a, b, c to tylko symbole (w filmie są przyjęte inne 

litery). Najważniejsze: Twierdzenie Pitagorasa dotyczy tylko trójkąta prostokątnego 

https://www.youtube.com/watch?v=625042-DHGA
https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM


(w innych trójkątach możemy wyznaczyć np. wysokość z twierdzenia Pitagorasa mając dane 

wymiary innych odcinków- biorąc pod uwagę, że wysokość i odpowiednie odcinki tworzą 

trójkąt prostokątny). 

Do poćwiczenia wykonaj  w zeszycie zadanie 5 str. 232 (Pamiętaj, że c- oznaczamy 

przeciwprostokątną, czyli długość najdłuższego boku w trójkącie prostokątnym). 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Dzisiejszą godzinę poświęć na utrwalenie wiadomości z rozdziału 6.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Wykonujemy marszobieg terenowy w okolicy własnego domu. 

 

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

 i zaopatrzeniu się w maseczkę ochronną na twarz - przystępujemy do kilkuminutowej 

rozgrzewki.  Następnie wykonujemy marszobieg terenowy w pobliżu własnego domu na 

dystansie 500m -1000m  – w zależności od indywidualnych możliwości. Po powrocie z zajęć 

myjemy obowiązkowo ręce mydłem i ciepłą wodą. 

 

ZAJĘCIA  Z WYCHOWAWCĄ  

Jeżeli będziecie mieć  pytania , chcecie poruszyć  jakiś konkretny  problem to jestem do 

Waszej dyspozycji. Proszę dzwonić lub  pisać  na mój adres :  malgosia.wis@wp.pl  Postaram 

się na nie odpowiedzieć i odpisać .  

Proszę o systematyczną pracę, o odrabianie zadań i terminowe przesyłanie prac do 

nauczycieli .  

Może znajdziecie  chwilę czasu, zapraszam do obejrzenia (może się przyda) -  JAK SIĘ 

UCZYĆ, żeby się NAUCZYĆ:  

https://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc 

https://www.youtube.com/watch?v=DUH8cLQ7X2w 

https://www.youtube.com/watch?v=_KoB6l1tsB8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik
mailto:malgosia.wis@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=gf9OKC6G2Mc
https://www.youtube.com/watch?v=DUH8cLQ7X2w
https://www.youtube.com/watch?v=_KoB6l1tsB8

