
KLASA VII B  
 

8.06.2020 r. 

 

RELIGIA: 

 

Temat: Święto mojego zbawienia. 

 

Przeczytaj: Chrześcijaństwo jest religią miłości, a nie religią krzyża czy cierpienia. Symbolem 

chrześcijaństwa nie jest krzyż! W centrum chrześcijaństwa jest zawsze Chrystus! Ten, który 

umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. A więc świętem zbawienia jest Wielkanoc. 

Wielkanoc upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale obchody świętowania należy 

rozciągnąć na tzw. Triduum Paschalne. Rozpoczyna się ono od wieczornej mszy w Wielki 

Czwartek, która upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, a kończy Wigilią Paschalną, czyli nocnym 

nabożeństwem w noc z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania. 

Dojrzały chrześcijanin nie adoruje krzyża, lecz Tego, który kocha nas nawet wtedy, gdy 

przybijamy Go do krzyża. Krzyż bez Chrystusa jest dla nas czymś obojętnym w wymiarze 

religijnym.  

Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=p63p6shiaRM Wielkanoc w mitologii 

Słowian. https://www.youtube.com/watch?v=0R5EyzUhT7k   Czy Bóg istnieje. 

 

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. 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Oglądamy inscenizację teatralną II części Dziadów.  2 godziny lekcyjne 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.96-99; lektura 

 

Na początku uczniowie czytają informacje na temat inscenizacji s.96-97, następnie oglądają 

fragment inscenizacji (od początku - 27 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=rj6BzQEDbyQ 

 

Analizują pytania s.98 

 

Zad.1 s.98 – uczniowie wykonują samodzielnie (pisemnie) 

Pozostałe polecenia ustnie ( będą przydatne podczas pisania pracy stylistycznej) 

https://www.youtube.com/watch?v=p63p6shiaRM
https://www.youtube.com/watch?v=0R5EyzUhT7k
https://www.youtube.com/watch?v=rj6BzQEDbyQ


2. Wylicz w punktach, co odmiennego, nowego w stosunku do literackiego pierwowzoru, 

wnosi inscenizacja teatralna Dziadów, części II.  

Guślarz stoi na stole.  

Uczestnicy siedzą wokół stołu.  

Kwestie duchów dzieci wypowiadają uczestnicy obrzędu.  

Refren „ciemno wszędzie...” jest śpiewnie zawodzony przez cały czas trwania obrzędu.  

Kwestie chóru ptaków wypowiadają uczestnicy obrzędu.  

Kwestię Kruka wypowiada mężczyzna, uczestnik obrzędu.  

Kwestię Sowy wypowiada kobieta, uczestniczka obrzędu.  

Duch Dziewczyny śpiewa początek swojej kwestii.  

 

 3. We wstępie do dramatu Mickiewicz pisze o połączeniu w obrzędzie dziadów tradycji 

pogańskiej i chrześcijańskiej. W jaki sposób spektakl pokazuje związek tych tradycji?  

Znakiem tradycji chrześcijańskiej jest obraz Matki Boskiej stojący na podwyższeniu, 

funkcjonalnie wykorzystany w scenie z duchem Dziewczyny. Znakami tradycji pogańskiej są 

naczynia z potrawami dla przywołanych duchów, akcesoria służące wywołaniu duchów – 

beczka z wódką, wianek, kądziel. 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

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 

 

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. 

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


 

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: 

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. Powodzenia!   

 

 

9.06.2020 r. 

 

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). 

 

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


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 

 
 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Piszemy recenzję inscenizacji teatralnej II części Dziadów.   2 godziny lekcyjne 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.98-99 

 

Uczniowie analizują pytania ze s.98, które będą pomocne podczas pisania recenzji. 

 

4. Przeanalizuj, jak reżyser poradził sobie z koniecznością pokazania duchów. Jak oceniasz 

jego pomysły inscenizacyjne?  

Duchy dzieci – dwa gołębie siedzące na gzymsie. Ich kwestie wypowiadają uczestnicy 

obrzędu.  

Duch Złego Pana – kukła z płonącymi oczodołami zestawiona z głosem aktora, potem sam 

aktor w oparach czerwonego dymu.  

Duch Dziewczyny – ubrana na biało aktorka stojąca na podwyższeniu przed obrazem Matki 

Boskiej (znak tego, że znajduje się między niebem a ziemią).  

Widmo – milczący aktor dochodzący do Guślarza.  

Pomysł można uznać za oryginalny – użyte zostały różnorodne sposoby pokazania duchów. 

Nie tylko aktorzy odgrywają role duchów, lecz także żywe ptaki i kukła.  

 

5. Jak uczestnicy obrzędu reagują na pojawienie się duchów? Jakimi środkami aktorskimi 

zostały pokazane ich reakcje?  

Reagują bardzo żywiołowo. Reakcje zostały oddane za pomocą gry aktorskiej: głosu (krzyk, 

płacz), gestu (zakrywanie oczu, trzymanie się za głowę), ruchu scenicznego.  

 

6. Omów kostiumy aktorów. Która z postaci wyróżnia się strojem? Czemu ma służyć, według 

ciebie, to wyróżnienie?  

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


Kostiumy większości postaci wskazują na chłopskie pochodzenie bohaterów: noszą długie, 

płócienne, siermiężne koszule przepasane sznurkiem, głowy kobiet okrywają wzorzyste 

chustki. Wyróżnia się postać pasterki – ubrana jest na czarno, nosi żałobę. W akcji dramatu 

ten strój staje się znaczący w scenie pokazania się Widma, które idzie za pasterką. Wcześniej 

Guślarz pyta, po kim bohaterka nosi żałobę, a strój pasterki staje się częściową odpowiedzią 

na to pytanie: widz domyśla się, że coś ją łączyło z widmem. 

 

7. Co jest źródłem światła w spektaklu? Jak światło wpływa na budowanie nastroju?  

Mimo, że Guślarz każe zgasić wszystkie światła, palą się płomienie świec i kaganek. 

Dodatkowo chwilowym źródłem światła stają się zapalona kądziel, płonąca w beczce wódka  

i palący się wianek. Światło ma charakter punktowy, co jest sposobem budowania nastroju 

niezwykłości, tajemniczości, bowiem całość przestrzeni tonie w mroku, z którego światło 

wydobywa tylko poszczególne elementy.  

 

8. Omów warstwę dźwiękową spektaklu. Co ją tworzy? Jak ta warstwa łączy się z akcją 

dramatu?  

Przez cały czas trwania spektaklu w tle słychać śpiewne zawodzenie refrenu „ciemno 

wszędzie...”. Nadaje to sztuce efekt jednostajności, rytmiczności, rytualności. Dodatkowo 

głośne efekty akustyczne towarzyszą pojawianiu się duchów. Warstwa dźwiękowa z jednej 

strony nadaje niezwykłość rozgrywających się wydarzeń, a z drugiej podkreśla religijny, 

wyjątkowy charakter obrzędu. 

 

10. Napisz recenzję obejrzanego spektaklu teatralnego. Wykorzystaj wiadomości na temat 

recenzji ze s.99 (pisz zgodnie z podanymi wskazówkami, wykorzystaj przydatne słownictwo 

z ramki). Termin przysłania pracy – 15.06.2020 r. 

 

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. 

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. 

 

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


BIOLOGIA: 

 

Temat: Substancje psychoaktywne w życiu człowieka. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 275 – 280. 

Na podstawie tych wiadomości odpowiedz na pytania:  

1 . Co to są substancje psychoaktywne i jakie mają działanie na organizm człowieka? 

2 . Co to jest uzależnienie i jakie są jego skutki? 

PLASTYKA: 

  

Temat: Powtórzenie wiadomości: dziedziny sztuki, rodzaje tradycyjnych i współczesnych dzieł, 

tematy w plastyce, instytucje kultury. Quiz. 

 1. Powtórz wiadomości o dziedzinach sztuk plastycznych. W tym celu zapoznaj się z 

poniższą notatką. 

Sztuki plastyczne – jeden z podstawowych obok literatury i muzyki działów sztuk pięknych, 

obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej.  

Sztuki plastyczne dzielimy na: 

Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje 

się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na 

płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są 

dwuwymiarowe lub trzywymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość 

malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie 

odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych 

oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich. 

Malarstwo dzieli się ze względu na szereg kryteriów, np. rodzaj techniki 

malarskiej (fresk, witraż, malarstwo olejne, akrylowe; temat (martwa natura, 

portret, pejzaż); rodzaj podłoża (ścienne, tablicowe) itd.       

                                                                                                    Leonardo da     Vinci, „Mona Lisa” 

Rysunek – dział sztuk plastycznych. A także nazwa kompozycji linii wykonanej 

na płaszczyźnie, polegającej na nanoszeniu na powierzchnię walorów 

wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Narzędziem rysunkowym może 

być wszystko co pozostawia ślad na powierzchni. Do najbardziej popularnych 

należą: ołówek, węgiel, tusz rozprowadzany przy pomocy pędzla lub patyka, 

sangwina, mazak, pastel, kredka, piórko, gumka, kreda a nawet palec. Techniki 

rysunkowe biorą często nazwy od narzędzi, którymi są wykonywane. Czyli będą 

to odpowiednio: ołówek, węgiel, tusz lawowany, rysunek pędzlem, rysunek 

patykiem itd.  

                                                                                   Leonardo da Vinci,„Człowiek witruwiański” 



Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk 

plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na 

papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.  

Zależnie od funkcji rozróżniamy grafikę artystyczną zwaną też warsztatową 

oraz grafikę użytkową zwaną też stosowaną.  

Grafika artystyczna (warsztatowa) wyróżnia się skupieniem w rękach artysty 

całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie matrycy do 

wykonania odbitek — rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. 

Liczba odbitek uzyskanych z jednej płyty zależy od techniki.  

               Albrecht Dürer, „Melancholia” 

Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego 

służąca celom użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i 

reklamą. Grafika użytkowa obejmuje plakaty, ilustracje, druki 

okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki pocztowe, banknoty, 

ekslibrisy i liternictwo.  

   Salvador Dali, projekt logo Chupa Chups 

Ciekawostki o twórcy pod linkiem: http://sztukawkawalkach.pl/sylwetki-tworcow/kto-laczy-chupa-

chupsy-dolary-ekscentryzm/ 

Rzeźba – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki 

odróżnia ją trójwymiarowość.  

Rzeźby są wykonane do oglądania głównie dookolnego, a rzadziej do spoglądania na 

nie z góry lub z dołu. Oprócz tych cech rzeźba może posiadać fakturę (w zależności od 

użytego materiału) lub kolor (polichromię). Może być również klasyfikowana ze 

względu na swoją skalę (miniaturowa lub monumentalna).  

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji rzeźb, np. ze względu na kształt (rzeźby pełne i 

płaskorzeźby – reliefy); ze względu na temat (antropomorficzne – popiersie, głowa, 

zoomorficzne, floralne, abstrakcyjne); ze względu na funkcję (dekoracyjne, 

architektoniczne, kultowe) itd.                                         Michał Anioł, „Dawid” 

 

Rzemiosło artystyczne – czasem zamienne z określeniem 

sztuka użytkowa – dziedzina sztuki zajmująca się 

wytwarzaniem przedmiotów użytkowych o wysokich 

walorach estetycznych. Głównie dotyczy to takich wyrobów 

jak: meble, okucia, złotnictwo, tkanina, ceramika. Z samej 

nazwy wynika, że są to przedmioty wykonane w warsztatach 

rzemieślniczych. Dotyczy to także snycerki i intarsji 

(stolarstwo artystyczne), kowalstwa artystycznego, 

konwisarstwa, kotlarstwa, jubilerstwa i emalierstwa, 

płatnerstwa i mieczownictwa, rusznikarstwa, 

zegarmistrzostwa, introligatorstwa, witrażownictwa, 

fajkarstwa, powoźnictwa i wielu innych.  

                                                           René Jules Lalique, biżuteria secesyjna 

Więcej o autorze i jego dziełach: https://blog.michelson.pl/2017/11/08/rene-jules-lalique/  

http://sztukawkawalkach.pl/sylwetki-tworcow/kto-laczy-chupa-chupsy-dolary-ekscentryzm/
http://sztukawkawalkach.pl/sylwetki-tworcow/kto-laczy-chupa-chupsy-dolary-ekscentryzm/
https://blog.michelson.pl/2017/11/08/rene-jules-lalique/


2. Instytucje kultury, nazwy wydarzeń kulturalnych – powtórzenie. 

Muzeum (łac. musaeum, z gr. μουσεῖον mouseíon ‘świątynia muz’) – instytucja kultury 

powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość 

historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest 

udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest 

przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.  

Galeria sztuki – pomieszczenie lub zbiór pomieszczeń przeznaczony do prezentacji dzieł 

sztuki. 

Otwarcie nowej wystawy, zwykle uroczyste, tylko dla zaproszonych gości, (przeważnie 

specjalistów i krytyków), często połączone z konferencją prasową – to wernisaż.  

Eksponat – przedmiot wystawiony do oglądania w muzeum lub na wystawie. 

 

3. Przypomnij tematy w malarstwie, wchodząc w link: 

https://batoryart.wordpress.com/2013/09/24/tematy-w-malarstwie/ Dokładnie obejrzyj 

ilustracje, zwróć uwagę, jak nazywamy poszczególne rodzaje krajobrazu. 

 

PRACA DOMOWA 

Uczniu! Zbliża się wystawienie oceny końcowej z plastyki (uczysz się ostatni rok tego 

przedmiotu).  Jeżeli zależy Ci na wyższym stopniu niż proponowany, chciałbyś mieć szansę 

wykazać się i poprawić stopień z teorii – wejdź w link: 

https://forms.gle/9vMmjCmsqiEQfNJv6 i rozwiąż quiz o tematach w malarstwie. Będzie on 

aktywny 9 czerwca (wtorek) w godz. 12.00 – 12.30.  

Do 14 czerwca przyjmuję prace plastyczne: do poprawy (plakat filmowy) i dodatkową 

(projekt pokoju). 

 

10.06.2020 r. 

 

MATEMATYKA: 

 

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu 

Pod tematem w zeszycie przepisz zdanie z ramki z wykrzyknikiem ze str.255. Następnie 

zapisz wzór ogólny Pc= 2Pp+ Pb 

Pc- pole całkowite bryły 

Pp- pole podstawy- mamy 2 podstawy- górna i dolną 

Pb- pole boczne- pole wszystkich ścian, z jakich składa się ściana boczna (są to prostokąty, 

mogą być różnych wymiarów) 

https://batoryart.wordpress.com/2013/09/24/tematy-w-malarstwie/
https://forms.gle/9vMmjCmsqiEQfNJv6


Następnie obejrzyj film na stronie Internetowej youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8. 

Jako podsumowanie dzisiejszej lekcji przejdź do zestawu ćwiczeń na Platformie edukacyjnej 

wsipnet.pl ( Zestaw 1 „Pole powierzchni prostopadłościanu”). Wykonaj je. Rozwiązania 

zostaną ocenione. 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Kontynuacja tematu z 9.06.2020 r. 

 

JĘZYK 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=kUhMThSB2D8


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: 

 

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

zamieszkania.  

Po obejrzeniu filmiku o 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
https://www.youtube.com/watch?v=BkQ_1KssDQE


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. 

  

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. 

 

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

