
KLASA VIIA 

25.05.2020 r.(poniedziałek) 

MATEMATYKA  

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- rozwiązywanie zadań 

Najpierw obejrzyj film ze strony Internetowej pi- stacja 

https://www.youtube.com/watch?v=uGugfz4H4ng  

Zapamiętaj: trójkąt prostokątny można otrzymać przecinając kwadrat lub prostokąt 

przekątną. W każdym trójkącie znajdziesz trójkąt prostokątny utworzony z jego wysokości, 

„części” podstawy i ramienia (jeżeli jest to trójkąt równoramienny lub równoboczny, to 

przyprostokątną w trójkącie prostokątnym jest jedna druga podstawy pierwotnych 

trójkątów i wysokość opuszczona na tą podstawę, a przeciwprostokątną jego ramię). 

Następnie  na platformie edukacyjnej wsipnet.pl wykonaj  zestaw ćwiczeń nr 1 VIII.8- praca na 

dzisiaj. 

RELIGIA  

Temat: Zatrzymaj się na chwilę. cz. 1 

 

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 132-133. 

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=olMICiYP_0I Syn marnotrawny. 

 

CHEMIA  

Temat: Elektrolity i nieelektrolity. 
Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

 
Przeczytaj temat w podręczniku na str.202 – 208. 
Celem lekcji jest poznanie pojęć : elektrolit, nieelektrolit, wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn 

roztworu. 

Na str. 203 masz zamieszczone doświadczenie, pokazujące przewodzenie prądu elektrycznego 

przez roztwory wodne różnych substancji – przeanalizuj je , zapoznaj się  

z wnioskami tego doświadczenia zapisanymi poniżej. Na str. 204 mamy przedstawione 

zastosowania niektórych elektrolitów – zapoznaj się z tymi informacjami. 

Dalej w podręczniku mamy wiadomości dotyczące wskaźników – co to są i jakie mamy rodzaje. 

Zapamiętaj nazwy podstawowych wskaźników: 

- uniwersalny papierek wskaźnikowy 

- fenoloftaleina 

- oranż metylowy 

Zapoznaj się z wiadomościami w tabeli na str.206 i 207 odnośnie zastosowania tych wskaźników 

do określania odczynu roztworu. 

W celu utrwalenia tych wiadomości wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str.104 – 105. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGugfz4H4ng
https://www.youtube.com/watch?v=olMICiYP_0I


JĘZYK POLSKI  

Temat: Test wiedzy po lekturze „Stary człowiek i morze” E. Hemingwaya. 

 
KARTKÓWKA ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY 

Uczniu! Wejdź dziś – 25 maja – o godz. 12.00 pod link: https://forms.gle/T8vLQdoz22ubqUrj6. 

Znajdziesz tam kartkówkę (on-line) po lekturze „Stary człowiek i morze” E. Hemingwaya. Zamknij  

i prześlij test do godziny 12.25. Postępuj zgodnie z instrukcją – wpisując poprawny adres e-mail oraz kod 

ucznia. Następnie postaraj się wykonać go jak najlepiej, gdyż piszesz test jednokrotnie. Udział w teście jest 

obowiązkowy! 
 

PRACA DOMOWA 

Obejrzyj ekranizację lektury Stary człowiek i morze (reż. Roger O. Hirson), możesz znaleźć ją pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=fSE-oC9cUoo&t=3135s.  

 
Dla zainteresowanych – istnieje inna (20 min.), oskarowa ekranizacja lektury w reż. Aleksandra 

Petrova, wykonana w bardzo ciekawej technice animowanej – pastele na szkle. Pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tz8wJCMT1E&pbjreload=10 znajdziesz ten film. Warto 
spojrzeć, choćby dla walorów eststycznych. Ocena 7,6 na portalu Filmweb 

(https://www.filmweb.pl/film/Stary+cz%C5%82owiek+i+morze-1999-178371) mówi sama za 
siebie. 
 

Uczniu, uśmiechnij się! Pamiętasz, jak mieliśmy na lekcji gry słów autorstwa Pawła Jarońskiego. 

Oto kolejna jego zagadka, tym razem tematycznie związana z lekturą ;) Chcesz zobaczyć więcej 
„siłowni umysłowych”, zajrzyj na stronę: https://jaronski.pl/. Polecam! 

 

MUZYKA  

Temat: Muzyka w renesansie. 

Cechy i formy muzyki renesansowej: 

 

 

 

 

Najwięksi kompozytorzy renesansowi: 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę, wejdź w link a dowiesz się czegoś więcej o historii muzyki renesansu: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMFx4g&fbclid=IwAR15Ae1WzqTous1clqK2pIr4X6NbzB3tAtG9ETcq6N

Ww9n6oO98NNFZr-EE&app=desktop 

Uwaga! 

Jeżeli chcesz poprawić lub uzyskać dodatkową ocenę zrób prezentację multimedialną na temat: 

Polska muzyka renesansowa. Wykonaną pracę prześlij na adres (aj.zawadzka1@wp.pl) do 

5.06.2020r. Pomoże ci w tym podręcznik str.124-129 oraz epodreczniki.pl 

https://forms.gle/T8vLQdoz22ubqUrj6
https://www.youtube.com/watch?v=fSE-oC9cUoo&t=3135s.%20
https://www.youtube.com/watch?v=6Tz8wJCMT1E&pbjreload=10
https://www.filmweb.pl/film/Stary+człowiek+i+morze-1999-178371
https://jaronski.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMF-x4g&fbclid=IwAR15Ae1WzqTous1clqK2pIr4X6NbzB3tAtG9ETcq6NWw9n6oO98NNFZr-EE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMF-x4g&fbclid=IwAR15Ae1WzqTous1clqK2pIr4X6NbzB3tAtG9ETcq6NWw9n6oO98NNFZr-EE&app=desktop


JEZYK ANGIELSKI  gr. 1,2 

Wykonaj zadania zamieszczone poniżej i wyślij mi je dziś do sprawdzenia na mój adres: 

anita.smokowska@gmail.com 

mailto:anita.smokowska@gmail.com


 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Przeprowadzamy rozgrzewkę z piłką. 

 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8 – przez 10 minut wykonujemy 

ćwiczenia  ogólnorozwojowe w nim zaprezentowane. Gwarantuję lepsze samopoczucie 

psychiczne i fizyczne! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8


26.05.2020 r. (wtorek) 

JEZYK NIEMIECKI  

Thema: Monate und Jahreszeiten. /Miesiące i pory roku./ 

( temat na dwie godziny lekcyjne:26.05.2020r. i 28.05.2020r.) 

https://www.youtube.com/watch?v=x-e39outjsU 

Proszę wysłuchać nagrania pod wskazanym linkiem, nauczyć się wymowy poszczególnych nazw 

miesięcy, nauczyć się z pamięci wymieniać te miesiące. 

Proszę następnie wykonać zadanie 1 str. 122  w podręczniku. 

Następnie przejdź do zadania 2. 

Wykonaj zadanie 3 i 4. /podręcznik/ 

Na kartce formatu A4 wykonaj kalendarz z niemieckimi nazwami pór roku i miesięcy.  

Miesiące należące do innej pory roku napisz innym kolorem.  

Zdjęcie swojego kalendarza wyślij mi na pocztę. 

 

JEZYK ROSYJSKI  

Сегодня двадцать шестое мая 2020 года. 

Урок 66 

Тема: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7. 

W ramach powtórzenia proszę wykonać następujące ćwiczenia. 

I. Wykonaj ćwiczenie 3 ze strony 86 z podręcznika. Należy uzupełnić zdania informacjami  

z tekstu, który znajduje się w ćwiczeniu 1б/85-86. Uzupełnione zdania przepisz do zeszytu.  

II. Wykonaj ćwiczenie 7 na stronie 90 z podręcznika. Wysłuchaj nagrania 65 z płyty CD, a 

następnie dokończ zdania i przepisz je do zeszytu.  

Uwaga: Nagranie nr 65 znajduje się również w zakładce Praca zdalna na e-dzienniku. 

 

III. Wykonaj ćwiczenie 4 na stronie 92 z podręcznika. Uzupełnione zdania przepisz do zeszytu.  

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń powtórzeniowych prześlij na adres jezykrosyjskzn@gmail.com dziś 

(26.05.20) do końca dnia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-e39outjsU


JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 26 MAJA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: W portowym miasteczku z Ernestem Hemingwayem, autorem opowiadania na miarę 

Nagrody Nobla. 

 

1. Zapoznaj się z biografią autora lektury – podręcznik s. 216. Poniżej znajdziesz dodatkowe 

informacje (ciekawostki) o jego życiu. 

Jak już zdążyłeś zauważyć, pełnił on rozmaite role w życiu – od dziennikarza, pisarza, artysty, 

sportowca, myśliwego, męża, ojca, przez żołnierza, korespondenta wojennego, podróżnika, po 

zdobywcę Nagrody Nobla. Był on bogatą wewnętrznie osobowością, żądną przygód, nowych 

wrażeń, o bogatym życiu osobistym, doświadczoną życiową, ale zarazem wrażliwym, chorym  na 

depresję człowiekiem, co mogło być przyczyną jego przedwczesnej śmierci (odebrał sobie życie 

strzałem w głowę z ulubionej broni). 
Dla zainteresowanych – ten i wiele innych artykułów zgłębiają temat okolicznościach śmierci pisarza, wskazując 

coraz to nowe przyczyny i okoliczności: https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/pisarz-zaszczuty-przez-fbi/fsfc0.  
 

2. Jak powinniśmy poprawnie odmieniać nazwisko pisarza? Przypominam zasadę mówiącą o 

odmianie nazwisk obcych. 

NOTATKA: 

Gdy brzmienie obcojęzycznego nazwiska jest równoznaczne z zapisem – dodajemy końcówkę w 

odmianie bez apostrofu, np. Disney, Disneya (ang. ‘y’ to nasze ‘j’), natomiast jeżeli brzmienie 

różni się z zapisem, dodajemy w odmianie polską końcówkę po apostrofie, np. Scrooge, 

Scrooge’owi. Prawidłowa odmiana imienia i nazwiska pisarza: 

M. Ernest Hemingway 

D. Ernesta Hemingwaya 

C. Ernestowi Hemingwayowi 

B. Ernesta Hemingwaya 

N. Ernestem Hemingwayem 

Ms. Erneście Hemingwayu 

W. Erneście Hemingwayu 

 

3. Zapisz notatkę do zeszytu. 

Geneza* opowiadania 

* geneza – 1.«czynniki, które złożyły się na powstanie i rozwój czegoś», 2.«sposób powstawania i rozwoju czegoś»; 
 

https://wiadomosci.onet.pl/kiosk/pisarz-zaszczuty-przez-fbi/fsfc0


4. Postaraj się określić takie elementy świata przedstawionego, jak: czas, miejsce akcji, 

bohaterowie. Określ problematykę dzieła. Narysuj schemat kompozycyjny utworu. Zapisz 

wszystko w zeszycie. 

 

WZÓR: 

Świat przedstawiony opowiadania „Stary człowiek i morze” 
 

 

 

Schemat 

kompozycji 

utworu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
* epilog – 1. «końcowa 

część utworu literackiego»; 
 

5. Przeanalizuj cechy reportażu. Następnie zapisz notatkę do zeszytu. 

 
 

 

 

 

 



PRACA DOMOWA: Stwórz schemat reportażu pt. Jeden dzień w porcie rybackim, napisany na podstawie 

opowiadania Hemingwaya. W tym celu uzupełnij tabelę. Przepisz ją do zeszytu. 

Opis miejsca  

Zajęcia ludzi  

Atmosfera panująca w porcie  

Wypowiedzi rybaków na temat 

Santiaga 
 

Technika połowów  

Portret Manolina  

 

HISTORIA  

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej - cz.III. 

 

III. Ekspansja Japonii. 

Zapamiętaj: 

Po 1918r.Japonia cały czas rozbudowywała swoją armię. Od lat 30.XX w. prowadziła ekspanję na 

Dalekim Wschodzie, a celem jej ataku stały się Chiny. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1937r.- atak Japonii na Chiny, 

- marionetkowy -niesamodzielny, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 5 str.95. 

 

FIZYKA  

Temat: Sposoby przekazywania ciepła. 

 

1. Przeczytajcie z podręcznika treści ze s.238-242. 

 

2. W zeszytach wykonajcie notatkę: 

  - W punkcie pierwszym proszę zapisać nazwy trzech sposobów przepływu ciepła. 

  - W punkcie drugim objaśnijcie na czym polega proces przewodnictwa cieplnego, konwencja i 

czym   jest promieniowanie. 

Proszę zapamiętać nazwy procesów oraz ich objaśnienia. 

 - W punkcie trzecim zapiszcie, które materiały są dobrymi przewodnikami ciepła, a które 

izolatorami. 

To również są treści do zapamiętania. Terminy przewodnik, izolator oraz przykłady. 

Wiedza jest niezbędna, abyście mogli ją stosować podczas rozwiązywania zadań. Szczególnie przy   

zadaniach problemowych, należy dostrzegać zjawiska i prawa fizyki oraz stosować pojęcia 

poznane  na lekcjach. 

3. Uczniowie zainteresowani tematem mogą w domu wykonać doświadczenia 56 s.238, 58 s.240 i 

59   s.241 z podręcznika 

 

 



MATEMATYKA  

Temat: Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa 

W podręczniku „Matematyka wokół nas 7” na str. 235 przeanalizuj przykład nr 1. Na jego 

podstawie i umiejętności obliczania wartości wyrażenia algebraicznego- w zeszycie rozwiąż 

zadanie 1 i 2 ze str. 235- przerysuj tabelki. Jeżeli uważasz, że obliczenia są łatwe- możesz je 

wykonać w pamięci. Obliczenia możesz skonsultować ze mną wysyłając rozwiązania na e-maila 

lub przy pomocy innych komunikatorów. 

 

BIOLOGIA  
 

Temat: Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy. (Temat  rozłożony na dwie godz. lekcyjne) 

 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.236-265. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika, napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Wyjaśnij pojęcia: 

- zdrowie -…………. 

- choroba-……………. 

2 .Co to są choroby zakaźne , czym mogą być wywołane? 

3 . Opisz na dowolnym przykładzie przebieg choroby zakaźnej. 

4 . Co to są choroby niezakaźne, podaj przykłady. 

5 . Jakie znaczenie dla zdrowia człowieka mają badania diagnostyczne? 

 
DORADZTWO ZAWODOWE 

Temat: Praca w zespole.  

Praca zespołowa, to pojęcie funkcjonujące  już na poziomie szkoły, w której  uczy się dzieci 

mechanizmów,  pozwalających  na efektywną współpracę z innymi. Umiejętność ta, przydaje się 

również w dorosłym życiu, zwłaszcza na polu zawodowym. 

Przykładów pracy zespołowej może być wiele, ponieważ stanowi ona ważny element 

wykonywania obowiązków zawodowych w firmach z różnych branż. Jeżeli przebiega prawidłowo, 

pozwala na rozwój kreatywności i kompetencji pracowników, a także ułatwia realizację celów 

przedsiębiorstwa. 

 

1. Obejrzyjcie filmik, który jest podsumowaniem do tematu. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0


27.05.2020r. (środa) 

FIZYKA 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła-zadania. 
 

1. Na platformie internetowej YouTube obejrzyjcie film “Przewodnictwo, konwekcja i 

promieniowanie  termiczne. Jest to powtórzenie i uzupełnienie tematu, który na poprzedniej lekcji 

czytaliście z  podręcznika. 

 

2. W zeszycie wykonajcie zad.1, 2, 3 s.242 z podręcznika. 

 

JĘZYK POLSKI  

ŚRODA 27 MAJA 2020 R., CZWARTEK  28 MAJA 2020 R. (3h lekcyjne) 

 

Temat: Stary człowiek… Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya 
 
Poniżej znajdziesz przykładowe wykonanie pracy domowej z wtorku. Sprawdź i skoryguj swój zapis. 

 

 

 

 



1. Przeanalizuj i zapisz do zeszytu podstawowe informacje o głównym bohaterze opowiadania. 

 

2. Opisz w kilku zdaniach relację Santiaga z Manolinem. Zwróć uwagę na to, od kiedy łączyła ich 

wspólna pasja, co sądzą o sobie nawzajem (cytat), jak o siebie dbają, jakie mają wspólne 

zainteresowania (oprócz wspólnych połowów). 
 

3. Bieg życia. Zapoznaj się z kluczowymi wydarzeniami z życia Santiaga. 

 

Zapisz do zeszytu poniższe cechy formy wypowiedzi, jaką jest życiorys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Postaraj się wg poniższego wzoru samodzielnie ułożyć życiorys Santiaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Zapoznaj się z przykładowym CV Santiaga. Kierując się wzorem, napisz własne CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Narracja w opowiadaniu. Zapisz poniższą notatkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRACA DOMOWA 
Zastanów się, jakich informacji dotyczących życia Santiaga zabrakło zarówno w życiorysie, jak i CV? Czego nie 

należy tam umieszczać, a zarazem jest to niezbędnym, wręcz kluczowym elementem charakterystyki postaci? 

Odpowiedź da Ci tabela. Uzupełnij ją i zapisz do zeszytu. 

Cechy charakteru Santiaga Sytuacje 

niezłomny, nieugięty, niestrudzony  

 potrafił długo dać się ciągnąć marlinowi, czekać na okazję, by go złowić; znosić 

długotrwały ból; wspominał, jak przetrzymał całodobowy wysiłek z Murzynem; 

 samotnie wypłynął w długi i daleki rejs; 

silny (fizycznie i psychicznie)  

pogodny, wesoły, optymista, cieszy 

się tym, co ma 
 

realista  

 nigdy nie wpada w panikę, nie gniewa się, gdy rybacy z niego kpią; 

 przyjmuje pomoc od chłopca; 

dumny, honorowy, godnie znosi 

biedę 
 

staranny i sumienny, obowiązkowy  

skłonny do refleksji, mądry, 

doświadczony życiowo 
 

JEZYK ANGIELSKI  

Subject: Nazwy gatunków muzyki oraz instrumentów muzycznych – słownictwo.  

Podręcznik str. 81.  

Rozpoczynamy rozdział 7 – Music. Weź kartkę papieru i w ciągu 60 sekund napisz po angielsku tyle nazw 

instrumentów muzycznych, ile znasz. Czy jest ich dużo?  

I. Zacznij od zad. 1. Przerysuj do zeszytu tabelkę zamieszczoną pod poleceniem. Następnie, przeczytaj 

treść muzycznego quizu (na razie nie zaznaczaj odpowiedzi) i wpisz niebieskie słowa w odpowiednią 

kategorię w tabeli. Posłuchaj nagrania i sprawdź poprawność wykonania ćwiczenia.  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-27-English-Plus-Options-Skills-Trainer Students-Book-

Grade-7.mp3 
 

II. Wykonaj zad. 2. Przeczytaj treść quizu muzycznego mówiącego o róznych rodzajach muzyki. 

Wybierz spośród wariantów a, b, c właściwe dokończenie zdania. Użyj swojej wiedzy ogólnej na 

temat muzyki. Jeżeli nie wiesz, zgaduj. Odpowiedzi będą zamieszczone na końcu tematu 

piątkowego.  

III. Utrwal słownictwo z tabeli z zad. 1.  

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Trening koszykarski z piłką – kozłowanie. 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: http://www.youtube.com/watch?v=-

e4DqR8-GQg – przez 6 minut wykonujemy podstawowe i średnio zaawansowane ćwiczenia nauczające i 

doskonalące kozłowanie w koszykówce.  

 

  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-27-English-Plus-Options-Skills-Trainer%20Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-27-English-Plus-Options-Skills-Trainer%20Students-Book-Grade-7.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg
http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg


GEOGRAFIA  

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 

Mam nadzieję, że pamiętacie znaczenie pojęć: migracja, piramida płci i wieku oraz wiek: 

przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny 

W podręczniku na str. 108 – 109 znajdziecie treść dzisiejszego krótkiego tematu. Do analizy zmian 

demograficznych w gminach wiejskich posłużyły te  leżące w obszarach podmiejskich i te z dala od dużych 

miast w województwie podlaskim i zachodniopomorskim. 

Krótka lekcja też na: https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM 

Wnioski z tej lekcji: (zapisz do zeszytu) 

1. Saldo migracji we wsiach położonych na terenie stref podmiejskich (w sąsiedztwie dużych miast) 

jest dodatnie. Dodatni jest też tam przyrost naturalny. 

2. Tereny wiejskie z dala od dużych ośrodków miejskich mają ujemny przyrost naturalny i ujemne 

saldo migracji. 

Praca domowa. 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 110 – 111. 

CHEMIA  

Temat: Elektrolity i nieelektrolity – cd. 

Kontynuacja tematu z 25.05.2020 r.  

___________________________________________________________________________ 

28.05.2020 r.(czwartek) 

RELIGIA  

Temat: Zatrzymaj się na chwilę. cz. 2 

Uzupełnij zdania:   

Sumienie to …  (możesz skorzystać z internetu): 

Przez sumienie człowiek jest zdolny … 

Zapisz V Warunków Sakramentu Pokuty i naucz się na pamięć. 

JĘZYK NIEMIECKI  

Kontynuacja tematu z 26.05.2020r. 

 

JEZYK ROSYJSKI  

Сегодня двадцать восьмое мая 2020 года. 

Урок 67 

Тема: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7.  

I. Napisz 5 zdań o swojej rodzinie. Wykorzystaj słownictwo i konstrukcje zdaniowe poznane w 

tym rozdziale (o rodzinie).  

II. Przetłumacz zdania na język rosyjski. Zapisz je w zeszycie.  

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM


1. Gdzie pracujesz? 

2.  Moja mama pracuje w sklepie.  

3.  Kim on jest z zawodu? 

4. Jestem ekonomistą.  

5. Lekarz leczy ludzi. 

6. Nauczyciel uczy dzieci w szkole. 

7. Kucharz pracuje w restauracji.  

8. Pracuję jako niania. 

9. Tata Marty pracuje jako ochroniarz.  

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlij na adres jezykrosyjskizn@gmail.com dziś 28.05.20 (do 

końca dnia).  

MATEMATYKA  

Temat: Rozwiązywanie typowych zadań praktycznych z zastosowaniem twierdzenia 

Pitagorasa 

 

W podręczniku „Matematyka wokół nas 7” na str. 236 przeanalizuj przykład nr 2.                    

Następnie wykonaj w zeszycie zadanie 4 i 5 ze str. 236. Pamiętaj- korzystasz z twierdzenia 

Pitagorasa.  Obliczenia możesz skonsultować ze mną wysyłając rozwiązania na e-maila lub przy 

pomocy innych komunikatorów. 

 

INFORMATYKA  

Temat: Programowanie – wzorce 

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/course3/stage/21/puzzle/1 i programuj wzorce. Rozwiąż 

przynajmniej 7 zadań.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Trening piłki nożnej – prowadzenie piłki. 

 

 Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z 

filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4– przez 6 minut wykonujemy 

ćwiczenia nauczające i doskonalące technikę prowadzenia piłki. 

 

JĘZYK POLSKI  

Kontynuacja tematu (temat podany  w środę 27.05.2020r. ) 

https://studio.code.org/s/course3/stage/21/puzzle/1
https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4


 

PLASTYKA  

Temat: Architektura współczesna. Ukryć czy pokazać funkcję? Porównanie architektury i rzeźby. 

 

1. Zapoznaj się z poniższym powtórzeniem wiedzy o architekturze. 

NOTATKA: 

 
Architektura (łac. architectura, od architector „buduję” z gr. archi „naczelny” i tekton „budowniczy”) – 

ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem 

powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych. 

W innym ujęciu mianem architektury określa się dyscyplinę organizującą i kształtującą przestrzeń w 

realnych formach niezbędnych do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka.  

Typy architektury: 

- architektura mieszkalna,  

- architektura sakralna, 

- architektura rządowa, 

- architektura rekreacyjna, 

- architektura pożytku publicznego i edukacji, 

- architektura komercyjna i industrialna. 

ARCHITEKTURA MIESZKALNA                           ARCHITEKTURA SAKRALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ARCHITEKTURA RZĄDOWA                    ARCHITEKTURA REKREACYJNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARCHITEKTURA POŻYTKU PUBLICZNEGO I EDUKACJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA KOMERCYJNA I INDUSTRIALNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Zapoznaj się z tematem 27. - 28. Architektura współczesna ze s. 104 – 111. Przyjrzyj się 

dokładnie zdjęciom współczesnej architektury. Jak sądzisz, jakie tentencje są zauważalne w 

architekturze współczesnej? Czy może różnorodność materiałów, zróżnicowanie kształtu bryły, 

kompozycji powoduje swego rodzaju eklektyzm*, czasem po stylistyczny kicz i ciężko jest 

wyodrębnić jeden konkretny styl? 

* Eklektyzm (z greckiego eklektikós - „wybierający”) – kierunek polegający na łączeniu w jednej budowli w sposób 

swobodny, często niezgodnych ze sobą, elementów wybranych z różnych stylów architektonicznych. 
 

Dla zainteresowanych: https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/ Pod 

podanym linkiem znajdziesz propozycje wirtualnych spacerów po muzeach świata, znajduje się tam m. in. wirtualny 

spacer po słynnych spiralnych schodach Guggenheima w Guggenheim Museum (Nowy Jork). 

 

29.05.2020 r. (piątek) 

BIOLOGIA  

Temat: Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy. 

 Kontynuacja tematu z 26. 05. 2020 r. 

 

GEOGRAFIA  

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 r. na strukturę zatrudnienia. 

Lekcja na: https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E  

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/
https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E


Temat w podręczniku znajdziesz na str. 148 – 149. Zadania w zeszycie ćwiczeń str. 112 – 114. 

Przypomnij sobie z wcześniejszych lekcji, jakie działy przemysłu rozwijały się intensywnie w  

Polsce przed 1989 r. oraz co należy rozumieć pod pojęciem – restrukturyzacja przemysłu. 

Zwróć uwagę na cechy gospodarki centralnie sterowanej, w jakiej funkcjonowaliśmy do roku 

1989. 

Przejście na gospodarkę rynkową wymusiło zmiany funkcjonowania wielu przedsiębiorstw z  

różnych branż. Szczególnie widoczne były te zachodzące w przemyśle górniczym i  hutniczym 

(konurbacja śląska) oraz włókienniczym i odzieżowym (aglomeracja łódzka). 

Następstwem przemian w gospodarce były też zmiany w strukturze zatrudnienia ludności. 

Aktywni zawodowo tracąc pracę w przemyśle znajdowali je w rozwijającym się sektorze usług. 

HISTORIA  

Temat: Świat w okresie międzywojennym - powtórzenie wiadomości. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania powtórzeniowe na str.96 i 97, prześlij prace do 03.06.2020r. 

na adres:   h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 

MATEMATYKA  

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- rozwiązywanie zadań praktycznych.  

 

W podręczniku „Matematyka wokół nas 7” na str. 237 przeanalizuj przykład nr 3.                    

Następnie wykonaj w zeszycie zadanie 9 ze str.238 i 14 ze str. 239. Ustnie wykonaj zadanie 13 str. 

238. Pamiętaj- korzystasz z twierdzenia Pitagorasa.  Obliczenia możesz skonsultować ze mną 

wysyłając rozwiązania na e-maila lub przy pomocy innych komunikatorów. 

 

Za tydzień 5 czerwca jest zaplanowana praca klasowa z działu „Twierdzenie Pitagorasa”- 

zapisana jest na e- dzienniku. Proszę przygotuj się najlepiej jak potrafisz. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Wyrażanie preferencji i upodobań związanych z muzyką z wykorzystaniem poznanego 

słownictwa. 

Podręcznik str. 81. 

I. Zacznij od zad. 3. Przerysuj tabelę do zeszytu (tylko 3 pierwsze kolumny). Następnie 

posłuchaj nagrania i wpisz rodzaj muzyki (type of music), którego słucha każda osoba. 

Narysuj również symbol (, , ), który oznacza opinię (opinion) na temat tego 

utworu. Na przykład: 

 

Name Type of music Opinion 

Elijah  reggaeton  

 

mailto:h.jeczelewska.gimraj@gmail.com


Link do nagrania i transkrypcja: 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-28-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Przejdź do zad. 2. Przeczytaj wyrażenia w KEY PHRASES. Posłuchaj nagrania jeszcze 

raz. Które z wyrażeń usłyszałeś? 

III. Zapamiętaj wyrażenia z tabeli: 

 

 
 

 

1. Co o tym myslisz? 

2. To brzmi (jak) ... 

3. To wpada / nie wpada w ucho. 

4. Interesuję się / Nie interesuję się heavy   

             metalem. 

5. Ma dobre tempo / rytm. 

6. Jest dobry / Nie jest dobry do tańca. 

7. Jest trochę za ciężki / powolny / dziwny  

             dla mnie. 

8. Podoba mi się / Nie podoba mi się wokal /  

             słowa / gitatra.  

9. To jest naprawdę świetne nagranie do tego 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-28-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-28-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


 

IV. Posłuchaj trzech utworów muzycznych (three pieces of music). Odpowiedz na trzy 

pytania do każdego fragmentu: 

 

1 What type of music is it? – Jaki to gatunek muzyki? 

2 What instruments do you hear? – Jakie instrumenty słyszysz? 

3 What do you think of the music? – Co myślisz o tej muzyce? 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-29-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

V. Na koniec napisz kilka zdań na temat swojego ulubionego utworu muzycznego. Jaki 

jest to rodzaj muzyki? Jak brzmi? Jakie instrumenty słychać? Dlaczego lubisz ten 

utwór? Używaj wyrażeń wprowadzonych na lekcji. 

Odpowiedzi do zad. 2 - 1 b, 2 a, 3 c, 4 a, 5 a, 6 c, 7 a, 8 b, 9 a.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat: Zasady zdrowego odżywiania. 

 

Po  zapoznaniu się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU – wynotuj 10 

zasad zdrowego odżywiania się. Ich przestrzeganie pozwoli nam żyć długo w 

zdrowiu!                                                                                   

                                                                            

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-29-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-29-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

