
KLASA VIIA 

08.06.2020 r. (poniedziałek) 

MATEMATYKA  

Temat: Graniastosłupy i ich rodzaje 

Możesz otworzyć podręcznik „Matematyka wokół nas 7” na wsipnet.pl (lub jego wersję 

papierową str. 248). Przypomnij skąd bierze się nazwa graniastosłupów, jak mierzymy 

wysokość graniastosłupa, ile ścian bocznych maja poszczególne graniastosłupy, a ile podstaw. 

Następnie przejdź do ćwiczeń, jakie wykonasz na platformie edukacyjnej wsipnet.pl 

[Zestaw 2 (Graniastosłupy)]  - rozwiąż test XI.1 –rozwiązania będą nagrodzone oceną. 

RELIGIA  

Temat: Duchu, Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło. 

 

Zapamiętaj: 

Pięćdziesiątnica – Zesłanie Ducha Świętego 50 dni po zmartwychwstaniu. 

 

 1. Obejrzyj filmy i odpowiedz na pytanie kto to jest Duch Święty? 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA 

2.Obejrzyj lekcję religii – Duch Święty https://www.youtube.com/watch?v=XASDlgyC1yA 

3. Przypomnij 7 darów Ducha Świętego i przeczytaj jakie mają działanie 

 
CHEMIA  

Temat: Wodorotlenek sodu i potasu – właściwości i zastosowania. 

 

Temat w podręczniku na str. 211 -215. 

Nie omawiamy na razie reakcji otrzymywania tych wodorotlenków (to, co mamy na początku 

tematu w podręczniku)  tylko właściwości i zastosowanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA
https://www.youtube.com/watch?v=XASDlgyC1yA


Na str. 213 zapoznaj się z doświadczeniem 33, które pokazuje zachowanie się tych 

wodorotlenków wobec wody. Przeanalizuj obserwacje i wnioski z tego doświadczenia. 

Poniżej masz podane właściwości wodorotlenku sodu i potasu – zapisz je do zeszytu. 

Na str. 214 podane są niektóre zastosowania wodorotlenku sodu i potasu – zapisz po dwa 

przykłady do zeszytu. 

Z zeszytu ćwiczeń wykonaj zadania : 21 i 22 - str. 109, 26 na str. 111. 

 

JĘZYK POLSKI  

PONIEDZIAŁEK, 8 CZERWCA 2020 R. 

 

Temat: Kazimierz Wierzyński o radości życia. Kazimierz Wierzyński „Zielono mam w 

głowie”,”Na łące”  

 

1. Wykonaj zadanie i zapisz odpowiedź w zeszycie. 

pesymista «człowiek dostrzegający tylko ujemne strony życia i przewidujący same najgorsze rzeczy»  
optymista «człowiek dostrzegający pozytywne strony każdej sytuacji i wierzący w pomyślny rozwój wydarzeń»  
 

2. Przeczytaj wstęp do rozdziału Sztuka optymizmu ze s. 197. A Ty, jesteś życiowym 

optymistą czy pesymistą? Zastanów się, czym się przejawia Twoja postawa. 

 

3. Stwórz rodzinę wyrazów rzeczownika optymizm (np. optymista, optymistka, optymistyczny, 

optymistycznie) i zapisz związki wyrazowe z tymi wyrazami (np. być optymistą, przejawiać 

optymizm, optymistyczna postawa, optymistyczne nastawienie itp.) 

 

4. Przeczytaj wiersz Zielono mam w głowie ze s. 197. Jaka jest problematyka utworu (utwór 

prezentuje postawę wobec rzeczywistości)? 

 

5. Zgromadź informacje o osobie mówiącej na podstawie jej wypowiedzi (kim jest, jaka jest, 

jak traktuje ludzi, co jest dla niej ważne?). Skomentuj, co o niej mówią podane cytaty. 



 

6. Przeczytaj zawartość ramki Mam pojęcie ze s. 197 o przerzutni. Postaraj się znaleźć w 

wierszu taki zabieg. 

 

7. Wypisz z wiersza metafory (przenośnie) i objaśnij ich znaczenia. 

 

8. Zapisz notatkę do zeszytu, w której określisz, czym cechuje się optymistyczna postawa i 

jakie daje szanse, a jakie stwarza zagrożenia. 

 

9. Przeczytaj wiersz Na łące ze s. 198 i wykonaj zadania 1. i 7. spod wiersza. 

 
 

 

JĘZYK  ANGIELSKI gr. 1, 2 

Subject: Cechy potrzebne do wykonywania zawodu muzyka – ćwiczenia rozumienia ze 

słuchu. 

 Podręcznik str. 84.  

Celem dzisiejszej lekcji jest zapamiętanie kilku przymiotników opisujących cechy osób 

związanych z muzyką. Będziesz tworzyć te przymiotniki od rzeczowników. 

I. Na wstępie zastanów się nad pytaniem i postaraj się na nie odpowiedzieć: 

 

- What talent shows are there on TV in our country? – Jakie pokazy talentów są w 

telewizji w naszym kraju?  

There are such talent shows as ... . 

 

- Do you watch them? – Czy je oglądasz?  

 ... . 

II. Przejdź do zad. 1. Sprawdź w słowniku znaczenie niebieskich słów. Następnie 

przeczytaj zdania 1-5 i wybierz właściwe słowo. Zapisz je w zeszycie. Posłuchaj 

nagrania i sprawdź.  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-31-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-31-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-31-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


III. Posłuchaj nagrana do zad. 2. Usłyszysz przymiotniki znajdujące się w ramce. Na 

ile sylab je podzielisz? Zauważ, że przymiotnik amazing dzieli się na 3 sylaby. 

Zapisz w zeszycie te przymiotniki podzielone na sylaby. Odpowiedzi znajdziesz 

na końcu tematu. 

 

1 syllable: ..., ..., ... . 

2 syllables: ..., ... . 

3 syllables: a – maz - ing, ..., ..., ..., ... . 

4 syllables: ... . 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-32-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

IV. Przerysuj do zeszytu tabelkę z zad. 3. Wpisz właściwy przymiotnik obok 

rzeczownika. Skorzystaj z zad. 1. Posłuchaj nagrania i sprawdź. Naucz się 

znaczenia rzeczowników i przymiotników.  

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-33-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

V. Przejdź do zad. 4. Posłuchaj fragmentu z ‘The You Factor’. Który uczestnik ma 

najwyższy wynik, Jason czy Kiera? 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-34-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-32-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-32-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-33-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-33-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-34-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/2-34-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


VI. Wykonaj zad. 5. Uzupełnij tabelkę wpisując w punktach 1-8 właściwe 

przymiotniki lub rzeczowniki.  

VII. Wykonaj zad. 6. Zastanów się jakie cechy powinna posiadać osoba wykonująca 

zawody zawarte w ramce. Ułóż kilka zdań w celu przećwiczenia materiału z 

dzisiejszej lekcji. Wykonaj to zadanie ustnie.  

Odpowiedzi: 

Zad. 2 

1 syllable: kind, strong, weak.  

2 syllables: char – ming, fa – mous. 

3 syllables: a – maz - ing, am – bi – tious, con – fi – dent. 

4 syllables: e – ner – ge – tic.  

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat : Doskonalenie techniki uderzenia piłki prostym podbiciem. 

 

Po zapoznaniu się z filmikiem o linku: https://www.youtube.com/watch?v=Lc1iYYUDAVM, 

wykonaniu około   3-minutowej rozgrzewki, zaopatrzeniu się:  w piłkę (może być 

dowolna),  znalezieniu chętnego do treningu partnera – staramy się wykonywać   na świeżym 

powietrzu zaprezentowane na filmiku 3 ćwiczenia doskonalących technikę uderzeń piłki 

prostym podbiciem.  Wykonujemy je aż do całkowitego opanowania. 

 

MUZYKA  

Temat: Od baroku do klasycyzmu. 

Muzyczny barok wyznaczają daty : 1600 narodziny opery we Włoszech i 1750 - śmierć Jana 

Sebastiana Bacha. Muzykę baroku cechowała obfitość i różnorodność gatunków, rodzajów  

i środków. 

 

Klasycyzm: 

Muzyka doby oświecenia, określana mianem klasycyzmu, spełniała postulaty swojej epoki. 

Jest wzorem logicznej prostoty, harmonii i klarowności formy. Głównym jej ośrodkiem był 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc1iYYUDAVM


Wiedeń - miasto Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludwiga van Beethovena 

- kompozytorów określanych mianem klasyków wiedeńskich. To za ich sprawą powstała  

i rozwijała się nowoczesna muzyka instrumentalna. 

 

 

09.06.2020 r.(wtorek) 

 

JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня девятое июня 2020 года. 

Урок 70 

Тема: Uczymy się piosenki "Учиться надо весело". 

1. Posłuchaj piosenki - płyta CD (nagranie 52). 

Uwaga: Nagranie 52 jest również umieszczone w zakładce Zdalne nauczanie na e-dzienniku. 

2. Przeczytaj tekst piosenki (ćwiczenie 11 na str. 65 w podręczniku). Przetłumacz te słówka, 

które uniemożliwiają tobie zrozumienie tekstu.  

3. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz (oswój się z melodią). 

4. Następnie zaśpiewaj 2-3 razy tę piosenkę razem z nagraniem.  

5. Na końcu spróbuj zaśpiewać sam(a). 

JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 9 CZERWCA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: „Stary człowiek i morze” E. Hemingwaya – piszemy  rozprawkę (typ II). 

 

PRACA STYLISTYCZNA NA LEKCJI 

Wejdź  o godz. 11.00 w link: https://forms.gle/AJAmcA5yTdnAJQ448 i stwórz 

rozprawkę typu II. Temat będzie podany w teście. Na napisanie pracy będziesz miał  

1,5 h (2h lekcyjne). Pracę należy zakończyć i przesłać do godziny 12.30. Pamiętaj  

o skorzystaniu ze schematu rozprawki ze s. 217 z podręcznika oraz ze swojej pracy 

domowej z piątku.  
 

https://forms.gle/AJAmcA5yTdnAJQ448


Dwa sposoby zapisu pracy: 

* Zalecam pisać pracę w dowolnym edytorze (wtedy zrobisz akapity i policzysz 

automatycznie wyrazy), na koniec przekleić ją w okienko „Miejsce na Twoją rozprawkę”  

w teście i nacisnąć przycisk „Prześlij”. 

* Możesz też pisać swój tekst bezpośrednio na stronie spod linku w okienku „Miejsce na 

Twoją rozprawkę”,  jednak nie zrobisz tam klasycznego akapitu. W tym celu, chcąc zrobić 

akapit, naciśnij przycisk „enter”, wtedy kursor zostanie przeniesiony następnego wersu, a ja 

odczytam to jako kolejny akapit. Ze względu na niebezpieczeństwo utraty danych – zawsze 

warto kopiować swój tekst. Szczególnie przed naciśnięciem przycisku „Prześlij” całą swoją 

pracę skopiuj do dowolnego edytora tekstu. W razie problemów technicznych będziesz mógł 

wkleić tekst i ponowić wysyłanie. 

 

Udział w pisaniu pracy jest obowiązkowy! Brak uczestnictwa jest równoznaczny z oceną 

ndst. 

 
 

HISTORIA  

 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodnie i południowej. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 27.XII.1918r. - wybuch powstania wielkopolskiego. 

- 11.VII.1920r.- plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu. 

- 20.III.1921r.- plebiscyt na Górnym Śląsku. 

- V-VII.1921r.- trzecie powstanie śląskie. 

- plebiscyt - głosowanie ludności w sprawie przynależności terytorialnej. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2,3 str.104 i 105. 

 
 

FIZYKA  

 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła. 

 

1. Przeczytajcie z podręcznika treści ze s.249-251. 

2. W zeszytach jako notatkę zapiszcie podpunkt trzeci z podręcznika ze s.251. 

3. Również w zeszytach wykonajcie zad.2 i 2 s.252 z podręcznika. 

 
 

MATEMATYKA  
 

Temat: Przekroje graniastosłupów 

Obejrzyj film o tym, w jaki sposób otrzymujemy przekroje 

https://www.youtube.com/watch?v=jkMe78gqzyY. Następnie przejdź do podręcznika 

„Matematyka wokół nas 7”str. 253 ( w wersji elektronicznej podręcznika na wsipnet.pl można 

rysunki powiększyć i wydaje mi się, że jest bardziej zauważalna przestrzenność tych figur). 

Przeanalizuj wszystkie pokazane rysunki przekrojów. W ramach ćwiczenia w zeszycie 

wykonaj zadanie 4 str. 254. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkMe78gqzyY


BIOLOGIA  

Temat: Choroby nowotworowe. 

 

Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str.271 – 274. 

Następnie napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania: 

1 . Wyjaśnij, co to jest i  jak powstaje nowotwór? 

2 . Wymień przyczyny powstawania nowotworów. 

3 . Jak zapobiegać rozwojowi nowotworów? 

4 . Podaj przykłady badań profilaktycznych pozwalających na wczesne wykrycie nowotworu. 
  

DORADZTWO ZAWODOWE 

Temat: Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy.  

Rynek pracy, to miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji 

zakupu i sprzedaży towaru. 

Nabywcą na rynku jest pracodawca, a sprzedawcą – osoba szukająca pracy. 

Konkurencja na rynku pracy dotyczy kandydatów na dane stanowisko i pracodawców 

poszukujących wykwalifikowanych pracowników. 

Towarem na rynku pracy są mocne strony kandydata tj: kompetencje, kwalifikacje, 

uprawnienia, wiedza, umiejętności, postawa, predyspozycje. 

Do transakcji na rynku pracy dochodzi wtedy,  gdy sprzedawca (kandydat) potrafi 

odpowiedzieć na potrzeby nabywcy (pracodawcy), gdy spełnia wymagania. 

Obejrzyjcie filmiki, które są podsumowaniem  do tematu.  

Zmiany na rynku pracy.  Jak się do nich przygotować? 

https://holistic.news/zmiany-na-rynku-pracy-jak-sie-do-nich-przygotowac 

 

Współczesny rynek pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc 

Kwalifikacje zawodowe- rynek wielu możliwości 

https://www.youtube.com/watch?v=dkKLZGFIJy4 

 

10.06.2020 r. (środa) 

FIZYKA  

Temat: Topnienie i krzepnięcie. Parowanie i skraplanie. 
 

1. Proszę przeczytać temat lekcyjny z podręcznika s.253-263. 

2. W zeszytach zapiszcie podpunkt drugi i trzeci z podręcznika s.257. 

3. Wykonajcie w zeszytach zad.3 s.258 i zad.1 s.264– podręcznik. 

    

https://holistic.news/zmiany-na-rynku-pracy-jak-sie-do-nich-przygotowac
https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc
https://www.youtube.com/watch?v=dkKLZGFIJy4


JĘZYK  POLSKI  

ŚRODA, 10 CZERWCA 2020 R.  

 

Temat: Kolory świata, kolory życia w wierszu Jana Lechonia. 

 

1. Wykonaj pisemnie poniższe zadania. Zastanów się, co może w kulturze oznaczać jesień? 

Jeśli pamiętasz mit o Demeter i Korze – możesz się do niego odwołać, a także sięgnąć do 

słownika symboli literackich. 

2. Przeczytaj wstęp do rozdziału Malowane słowem ze s. 204, następnie odczytaj wiersz Jana 

Lechonia Czerwone wino z tej samej strony. 

 

3. Zwróć uwagę na budowę wiersza. Zapisz poniższe wnioski. 

Wiersz Jana Lechonia „Czerwone wino” zawiera regularny podział na trzy czterowersowe 

strofy, wszystkie jego wersy są trzynastozgłoskowe (13 sylab), w strofie pierwszej i drugiej 

występują rymy żeńskie okalające, a w trzeciej przeplatane. Wszystkie wymienione składniki 

sprawiają, że wiersz jest bardzo regularnej budowy. Jesień w wypowiedzi podmiotu 

lirycznego to pora spokoju, harmonii, równowagi, pełni. 

 

4. Wypisz składniki jesiennego krajobrazu z wiersza, np.: 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Na podstawie powyższej tabeli określ, jakie cechy posiada jesienny krajobraz (plastyka – 

szczególnie barwy, delikatna dynamika). 

 

 

 

6. Czego możemy dowiedzieć się z wiersza o osobie mówiącej? 

 

 

 

 



7. Zapisz definicje synestezji i hiperboli. 

 

NOTATKA: 

Synestezja jest to środek stylistyczny polegający na przypisywaniu jakiemuś zmysłowi wrażeń 

odbieranych innym zmysłem. Szczególne znaczenie miała w literaturze symbolizmu, w 

korespondencji sztuk.  

Hiperbola, przesadnia – środek stylistyczny polegający na wyolbrzymieniu, przejaskrawieniu 

cech przedmiotów, osób, zjawisk.  
 

8. Odnajdź w wierszu przykłady takich środków stylistycznych, jak: epitet, metafora, 

porównanie, pytanie retoryczne, hiperbola, synestezja. Zapisz w zeszycie. 
 

9. Odczytaj wiersz Jana Lechonia Do malarza (s. 205) i odpowiedz pisemnie na zad. 12 z tej 

samej strony. 

 

Temat: Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach. 

 

1. Przeczytaj poniższe zdania i zastanów się, co je łączy. Następnie wyjaśnij znaczenia 

rzeczownika język w każdym ze zdań. Zapisz tabelę i notatkę spod niej. 

Odp. We wszystkich zdaniach występuje rzeczownik język. W każdym zdaniu posiada on 

inne znaczenie (płomienie ognia, część ciała, system znaków itd.). Wniosek: jeden wyraz 

może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim się znajduje. Takie wyrazy 

nazywamy homonimami. 

 

2. Wykonaj pisemnie zadania 1. - 3. ze s. 306 z podręcznika. 

 

3. Przyjrzyj się wyrazom: 

lud – lód 

buk – Bóg 

morze – może 

Wymów je na głos. Zwróć uwagę, że brzmią tak samo, a mają inną pisownię. Wyrazy takie 

nazywami homofonami.  

4. Zapisz notatkę do zeszytu: 

Homofony – wyrazy o takim samym brzmieniu, lecz o innej pisowni, na przykład: lud 

(ludzie) – lód (stały stan skupienia wody). 

 

5. Wykonaj zadania 6. i 9. ze s. 307 z podręcznika. 

  



JEZYK  ANGIELSKI  

Subject: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany na przyszłość z zastosowaniem 

konstrukcji be going to oraz czasu present continuous. 

Podręcznik str. 85.  

Jak już pamiętasz konstrukcji be going to używa się mówiąc o planach i zamiarach na 

przyszłość. Do tej pory budowałeś zdania twierdzące i przeczące. Dziś będziesz pytać o plany 

i zamiary. Budowa pytań z be going to jest bardzo prosta. Występuje tzw. szyk przestawny 

czyli przestawiasz osobę z czasownikiem posiłkowym be:  

Be + podmiot + going to + bezokolicznik  + reszta zdania? 

Odpowiadasz krótko, ponieważ jest to pytanie ogólne. Używasz Yes, No oraz odpowiedniego 

podmiotu z czasownikiem be.   

Przykłady:  

- Are you going to read that book? Yes, I am. / No, I’m not. 

- Is Sam going to help me? Yes, he is. / No, he isn’t.  

Pytania szczegółowe (zawierające na początku zdania zaimki pytające: what, who, why, ...) 

wymagają odpowiedzi pełnym zdaniem.  

Przykłady:  

- What book are you going to read? The last Harry Potter book. 

- When is Sam going to help me? In a moment.  

I. Wykonaj zad. 1. Ułóż zdania z rozsypanki i opasuj do nich odpowiedzi. Zapisz 

wszystko w zeszycie.  

II. W zad. 2 wyobraź sobie, że Ty i Twój kolega organizujecie wycieczkę na finał 

programu ‘The You Factor’. Zapisz w zeszycie pytania i odpowiedzi w punktach 

1-6.  

Na pewno pamiętasz informacje o czasie present continuous. Jeżeli nie wróć do strony 23 i 25. Do 

tej pory mówiliśmy, że czas present continuous opisywał czynności wykonywane w tej chwili. 

Jego drugie zastosowanie dotyczy planowania czynności w najbliższej przyszłości. Używa się 

często takich wyrażeń jak: tommorow, at the weekend, next week, month, soon (wkrótce). Zwróć 

uwagę jak tłumaczone są zdania na język polski.  

Nie powiemy: spotkam się tylko spotykam się.  

I am meeting John tomorrow. – Jutro spotykam się z Johnem. 

John is taking Anna for a date tomorrow. – John jutro zabiera Annę na randkę. 

Mary is having lunch with her mother next week. – Mary je w przyszłym tygodniu obiad z matką. 



III. Wykonaj zad. 3 w zeszycie. Zapisz zdania i dopasuj do nich zasady a, b, c podane 

w ramce RULES.  

IV. Uzupełnij dialog czasownikami z ramki stosując czas present continuous.  

W zeszycie zapisz tylko zdania, które uzupełniasz w punktach 1-6. Obok zdania 

zapisz, czy jest to czynność wykonywana w tej chwili (action i progress), czy plan 

na przyszłość (foture arrangement). Tak jak w przykładzie: 

0 Why are you singing? – action in progress  

V. Wykonaj zadanie ‘Finished’. Wyobraź sobie, że jesteś członkiem zespołu 

muzycznego, który jedzie za dwa tygodnie na finał programu ‘The You Factor’. 

Napisz 6 zdań o tym co zrobisz aby się przygotować.  

VI. Zadania 1, 2, 4 i ‘Finished’ prześlij na mój adres: 

anita.smokowska@gmail.com w terminie do 15.06.2020.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat: Jazda rekreacyjna na: rowerze, hulajnodze lub rolkach w okolicy swojego 

miejsca zamieszkania. 

 

Po obejrzeniu filmiku z linku:   https://www.youtube.com/watch?v=BkQ_1KssDQE,   

zaopatrzeniu się:  w sprawny technicznie rower, hulajnogę lub rolki  - staramy się wykonać 

jazdę na posiadanym sprzęcie w czasie około 20 minut, zwracając uwagę na 

bezpieczeństwo.  Osoby nie posiadające karty rowerowej  - nie mogą poruszać się po drodze 

publicznej! Wybieramy wtedy ścieżkę, drogę wewnętrzną, łączkę, placyk - gdzie nie ma 

ruchu drogowego.   Dla ochrony własnego zdrowia zaopatrujemy się również w kask 

rowerowy, ochraniacze na kolana i ręce. Po tym treningu będziemy zdrowsi i zrelaksowani! 

  

mailto:anita.smokowska@gmail.com
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GEOGRAFIA  

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 

Obejrzyj lekcję na: https://www.youtube.com/watch?v=tmvZBMCoivs  

Temat w podręczniku znajdziesz na str. 172- 173, a zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 117 – 

118. 

Jeżeli uważnie obejrzysz film, bez problemów rozróżnisz atrakcje przyrodnicze (stworzone 

przez naturę) i kulturowe (zbudowane przez człowieka). 

Poznasz też listę najciekawszych walorów dwóch najchętniej odwiedzanych przez turystów 

regionów Polski: wybrzeża Bałtyku i Małopolski. 

Zwróć uwagę na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO”, na którą wpisywane są 

najcenniejsze obiekty przyrodnicze i kulturowe. Z Polski figuruje na niej 14 obiektów. Ich 

pełną listę, z mapą Polski  na której je zaznaczono, znajdziesz na str. 171. 

CHEMIA  

Temat: Wodorotlenek wapnia – właściwości i zastosowania. 

 

Temat w podręczniku na str. 216 – 218. 

Po zapoznaniu się z wiadomościami z podręcznika zapisz w zeszycie , jakie właściwości 

i zastosowania ma wodorotlenek wapnia. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 33, 36, 37 na 

str. 114 – 115. 

 

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

