
KLASA VIIB 

 

25.05.2020 r. 

 

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. 6. … 

2. …                           7. … 

3. …     8. … 

4. …     9. Podczas meczu stoi na bramce. 

5. … 

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

 

 

 

 

 

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. 

mailto:maciekciesla@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=f_rsLuJvZjQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGugfz4H4ng


JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Życie człowieka i kształt świata w wierszu Jana Kasprowicza.    (2 godz. lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.206-207 

 

Uczniowie czytają utwór Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach, informacje o autorze     

i analizują pytania pod tekstem. 

 

1. Wyodrębnij obrazy poetyckie zawarte w utworze. Zatytułuj je i powiedz, jakie elementy 

krajobrazu przedstawiają. – pisemnie  

Elementy krajobrazu:  

Stawy pośród skał – ściany skalne, wodna tafla stawów;  

Krzak dzikiej róży – dzika róża, skały, trawa, kosodrzewina;  

Próchniejąca limba – limba, skały, róża; 

Las odbijający się w wodzie – tafla jeziora, skały, słońce, las;  

Górski wodospad – wodospad, skały, mgła nad wodą;  

Dzika róża i próchniejąca limba – krzew kwiatu, leżące drzewo, skały.  

 

2. Wyobraź sobie, że na podstawie tekstu masz namalować cykl pejzaży. Zbierz informacje     

o kolorystyce krajobrazu tatrzańskiego – zanotuj w dowolnej formie określenia barw i środki 

językowe służące ich nazwaniu oraz wypisz elementy krajobrazu, z jakimi są one związane. 

 

nazwa barwy 
 

środki językowe 
 

element krajobrazu 
 

zielonobłękitna  

 

pawiookie stawy – epitet 

złożony  

 

woda stawów  

 

pąsowa  

 

pąs krwawy – epitet  

 

krzak dzikiej róży  

 

szara  

 

plamy szarych złomów – 

metafora  

 

skały  

 

żółta, niebieska  

 

słońce w niebieskim lśni 

krysztale – metafora  

 

słońce odbite w wodzie  

 

świetlista  

 

światłością stały się granity – 

metafora  

 

oświetlone słońcem skały  

 

jasnobłękitna  

 

bladobłękitne, wiewne fale – 

epitet  

 

marszczona wiatrem woda 

stawów  

 

srebrna  

 

pas srebrnolity – epitet  

 

wodospad  

 

błękitna  

 

idą przez błękity – ożywienie  

 

niebo  

 

 
 



3. Na jakie inne zmysły, poza wzrokiem, oddziałuje utwór? Zacytuj i omów odpowiednie 

fragmenty wiersza.  

Wiersz oddziałuje na:  

słuch: „Cisza... O liście wiatr nie trąca”; „szumna siklawa”;  

dotyk: „turnia śliska”; „skronie do zimnej tuli ściany”.  
 

4. Prześledź, jak zostało przedstawione w utworze światło. Co jest jego źródłem? Które 

składniki krajobrazu są nim objęte? Jakie wrażenia wywołuje w związku z tym sposób 

obrazowania?  

Źródłem światła jest słońce, jego promienie odbijają się w wodzie stawów, oświetlają skały. 

Dzięki temu opis ma charakter plastyczny, gdyż słońce wyostrza kontury, wydobywa 

szczegóły krajobrazu, nasyca barwy.  
 

5. Porównaj kompozycję utworów I i II. Powiedz, na czym polega podobieństwo.  

Obydwa utwory składają się z czterech strof. Pierwsza i druga strofa liczą po cztery wersy, 

trzecia i czwarta – po trzy.  
 

6. Wyodrębnij część opisową i refleksyjną w obydwu tekstach. Ustal, czego dotyczy opis,      

a czego – refleksja.  

W utworze I:  

część opisowa: pąsowy krzak dzikiej róży rosnący przy skałach;  

część refleksyjna: krzak róży musi walczyć o życie z przeciwnościami natury.  

W utworze II:  

część opisowa: słońce oświetlające skały i wodospad;  

część refleksyjna: limba została powalona przez czas. 
 

8. Zacytuj wersy (lub ich fragmenty), za pomocą których można uzasadnić tezę,                    

że do ukazania niektórych elementów krajobrazu zastosowano uosobienie. Czemu, według 

ciebie, może służyć wykorzystanie tego środka poetyckiego?  

„Samotny, senny, zadumany,  

Skronie do zimnej tuli ściany,  

Jakby się lękał tchnienia burzy.”  

Uosobienie pozwala odnieść symboliczne sensy zawarte w wierszu do życia człowieka. 

 

9. Jak zostały przedstawione róża i limba? Jakie relacje je łączą?  

Zostały przedstawione na zasadzie kontrastu: róża stoi – limba leży, róża rozkwita – limba 

próchnieje. Rośliny sąsiadują ze sobą i łączy je podobieństwo losów: limba dawniej była 

żywa jak róża, róża w przyszłości zwiędnie, tak jak limba spróchniała. Obydwie rośliny wiążą 

następstwa upływu czasu.  
 

10. Jakie symboliczne znaczenia dostrzegasz w zestawieniu róży i limby?  

Są to refleksje związane z istotą istnienia: każde życie kończy się śmiercią, której wszystko 

podlega. To, co dziś kwitnie, jutro zwiędnie, a co dziś żyje, jutro obumrze. Róża symbolizuje 

życie, limba – śmierć.  
 

11. Jakie refleksje dotyczące życia, natury, człowieka i świata odczytujesz z wiersza Jana 

Kasprowicza?  

Świat jest piękny, natura zachwyca swoimi kształtami, barwami, ożywia ją światło słoneczne. 

Rytm natury wyznaczany jest cyklicznością życia i śmierci – jedne elementy rozkwitają, inne 

obumierają. Człowiek także podlega temu procesowi i nie może go zatrzymać, dlatego 

powinien pogodzić się z myślą o przemijaniu. 

Uwaga! 2 czerwca zaczynamy omawiać Dziady cz.II 



JĘZYK ANGIELSKI: 

 

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: 

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! 

 

26.05.2020 r. 

 

JĘZYK 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.  

JĘZYK NIEMIECKI: 

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

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8
https://www.youtube.com/watch?v=x-e39outjsU


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. 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Wypowiedzi na skróty. Skrótowce i skróty. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.309-312 

 

Uczniowie czytają informacje na temat skrótowców i redagują krótką notatkę. Zapoznają się 

również z zasadami ortografii i interpunkcji. Następnie wykonują ćwiczenia na platformie 

wsipnet: Zestaw 16 – Skróty i skrótowce cz.1 (termin wykonania ćwiczeń – 28.05.2020 r.) 

 

 

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. 

 

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 

ekspansję 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. 

 

 

 

 

 

 

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


BIOLOGIA: 

 

Temat: Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych.  

Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.266-170. 

Z tego tematu dowiesz się : 

- Jakimi drogami mogą szerzyć się choroby zakaźne? 

- Jak skutecznie zapobiegać chorobom zakaźnym? 

- Dlaczego warto szczepić się przeciwko chorobom? 

- Co to są antybiotyki, jakie mają działanie i jak należ je stosować? 

Następnie , w zeszycie napisz odpowiedzi na pytania 1, 2 ze str. 270 w podręczniku. 

  

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 tendencje 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). 

 

 

27.05.2020 r. 

 

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. 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: W różnych stylach. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.313-316 

 

Uczniowie czytają informacje na temat stylów funkcjonalnych języka i  redagują krótką 

notatkę. Następnie wykonują ćwiczenia na platformie wsipnet: Zestaw 18 – Style języka  

(termin wykonania ćwiczeń – 29.05.2020 r.) 

 

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


JĘZYK 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.  

Utrwal słownictwo z tabeli z zad. 1.  

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

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. 

Powodzenia!  

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. 

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


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. 

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. 

DORADZTWO ZAWODOWE 
 

Temat: Planowanie kariery zawodowej.  

Kochani uczniowie, aby dobrze zaplanować karierę zawodową i trafnie  wybrać  szkołę 

średnią, musicie kierować się: 

 własnymi zainteresowaniami. 

 umiejętnościami,  

 indywidualnymi cechami  osobowości,  

 wartościami,  

 stanem zdrowia,  

 osobistymi  predyspozycjami i preferencjami zawodowymi 

Obejrzyjcie  filmy  i  zastanówcie się, dlaczego planowanie jest bardzo  ważne? Dlaczego 

warto jest dobrze przygotować się do podjęcia decyzji, dotyczących wyboru szkoły i zawodu?  

https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74 

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM
https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74


28.05.2020 r. 

 

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. 

 

JĘZYK NIEMIECKI: 

 

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

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. 

 

JĘZYK 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).  

  

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


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

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).  

BIOLOGIA: 

 

Temat: Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych – cd. 

 

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: 

 

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. Powodzenia!  

 

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 

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


JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: O zróżnicowaniu języka – powtórzenie wiadomości. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 300-316 

 

Uczniowie powtarzają wiadomości na temat słownictwa, homonimów , skrótowców i stylów 

funkcjonalnych. Z całego działu wykonują 3 dowolne zadania z podręcznika. 
 

 

29.05.2020 r. 

 

GEOGRAFIA: 

 

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

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

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. 

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. 

 

 

 

 

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


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. 
 

CHEMIA: 

 

Temat: Elektrolity i nieelektrolity – cd. 

 

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  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

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. 

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.  

 

 

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


WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

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!             

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=O8frvMF-

x4g&fbclid=IwAR15Ae1WzqTous1clqK2pIr4X6NbzB3tAtG9ETcq6NWw9n6oO98NNFZr-

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 10.06.2020r. Pomoże ci w tym podręcznik str.124-129 oraz epodreczniki.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU
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
https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMF-x4g&fbclid=IwAR15Ae1WzqTous1clqK2pIr4X6NbzB3tAtG9ETcq6NWw9n6oO98NNFZr-EE&app=desktop

