
KLASA VII B 

7.05.2020 r. 
 

FIZYKA: 

 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej-zadania. 

 

1. Przypomnijcie z poprzedniej lekcji wzory definiujące energię potencjalną i kinetyczną oraz 

treść zasady zachowania energii mechanicznej. 

 

2. W zeszytach rozwiążcie zad.2 i 3 ze s.217 oraz zad.6 ze s.218 z podręcznika. 

 

3. Natomiast zad.4 i 5 ze s.217 (podręcznik) wykonajcie ustnie. Skorzystajcie z podobnej 

analizy przedstawionej w podręczniku na s.211 i 216.  

 

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. 

 

 



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. 

 

 



BIOLOGIA: 

Temat: Powtórzenie wiadomości o układzie rozrodczym i rozmnażaniu się człowieka. 

Na str.254-256 masz zamieszczony test sprawdzający wiadomości z tego działu. Odpowiedz 

na pytania, odpowiedzi  zapisz do zeszytu – tylko numer pytania i prawidłową odpowiedź. 

Pracę prześlij mi do sprawdzenia do 13 maja 2020 r. 

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: 

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. Powodzenia! 

 

HISTORIA: 

 

Temat: ZSRS - imperium komunistyczne. 

 

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

 

   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. 

 

  

mailto:klimarek@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=QlICwmFN4_A


JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: O wyrazach, które mają ograniczony zasięg. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.302-303  

 

Uczniowie czytają wiadomości z ramki „Poznajemy język”, następnie redagują notatkę        

na temat słownictwa o ograniczonym zasięgu. 

 

Zad.1 s. 302 – pisemnie  

Wzór: 

otrok – chłopiec 

podbijać bębenka – przesadnie chwalić 

 

Zad. 3 s.303 – pisemnie (4 dowolne przykłady) 

Wzór: 

iteracja – matematyka  

limeryk – literatura  

 

Zad.5 s.303 – pisemnie  

 

 

8.05.2020 r. 
 

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”. 

 

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.  

  

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/D2RFi6mwe
https://epodreczniki.pl/a/ochrona-srodowiska-w-polsce/D2RFi6mwe


FIZYKA: 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości - ”Praca, moc, energia”. 

 

1.Skorzystajcie ze strony www.gov.pl/web/zdalne lekcje 

    Szkoła podstawowa 

    Klasa 7 Fizyka 

    Lekcja 3. Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy i energii. 

    Lekcja z e-podręcznika 

 

2.Zwróćcie uwagę na treści zawarte w punktach 1-7. 

 

3.W zeszytach wykonajcie zad.1 i 2.  Ich analizę i rozwiązania proszę przesłać na mój adres 

   halina6789@wp.pl - do 14.05.2020. 

 

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. 

 

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.  

http://www.gov.pl/web/zdalne
mailto:halina6789@wp.pl


III. Wykonaj zadania poniżej:  

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

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 Powodzenia! 

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


MUZYKA: 

 

Temat: Operetka i musical. 

 

Nauczysz się: 

określać cechy musicalu; 

stosować właściwą terminologię muzyczną; 

wykazywać cechy operetki; 

wykazywać różnice między operą, a operetką. 

Notatka ( temat lekcji i notatkę przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu). 

Operetka (wł. operetta) – sceniczny utwór muzyczny z dialogami mówionymi, zbliżony do 

opery, charakteryzujący się lekką, melodyjną muzyką i komediową akcją. Operetka jako 

gatunek spokrewniona jest z wodewilem, singspielem oraz z operą komiczną. 

Musical – forma teatralna, łącząca muzykę, piosenki, dialogi i taniec. Ładunek emocjonalny 

dzieła – humor, patos, miłość, gniew – podobnie jak sama opowieść, jest wyrażany poprzez 

słowa, muzykę, ruch i aspekty techniczne przedstawienia, tworząc jedną, spójną całość. Od 

początków XX wieku produkcje teatru muzycznego są nazywane po prostu „musicalami”. 

Wcześniejszą podobną do musicalu formą widowiska była extravaganza. 

Musicale są wykonywane na całym świecie. Mogą być wystawiane na wielkich scenach, jak 

wysokobudżetowe produkcje teatrów na West Endzie w Londynie czy Broadwayu w Nowym 

Jorku lub w mniejszych teatrach awangardowych, na Off-Broadwayu lub jako produkcje 

lokalne, wyjazdowe, w amatorskich grupach szkolnych, teatrach i innych przestrzeniach 

wykonawczych. Oprócz Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej istnieją inne prężnie 

działające sceny musicalowe w wielu krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, Australii i Azji. 

Teraz zaloguj się na epodreczniki.pl i wykonaj zadania. Wykonane zadania prześlij do 

15.05.2020r. na adres ( j.zawadzka1@wp.pl).  Będę je sprawdzać i oceniać 16.05.2020r. 

Uwaga!!! 

Nie przysyłajcie mi zdjęć zrealizowanych zadań ponieważ one automatycznie się zapisują i są 

wysyłane do mnie! 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyczna_forma_teatralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialog_(literatura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Humor_(posta%C4%87_komizmu)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patos_(estetyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_muzyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Extravaganza
https://pl.wikipedia.org/wiki/West_End_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Broadway_(teatr)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_alternatywny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Off-Broadway

