
KLASA VII B 

26.03.2020 r. 

FIZYKA: 

Temat: Powtórzenie wiadomości – „Dynamika”. 

Proszę w zeszycie zapisać temat lekcyjny. Korzystając z podręcznika ze s.190 wykonujecie  

w zeszycie krótką notatkę podsumowującą najważniejsze elementy zrealizowanego działu 

fizyki. Na podstawie podręcznika oraz własnej notatki przygotowujecie się do sprawdzianu    

z działu „Dynamika”. 

 

JĘZYK NIEMIECKI: 

Mittwoch, den 26. März 2020 

Proszę starannie i systematycznie prowadzić zeszyt, wpisując podane tematy wraz z datą. 

Wskazane zadania proszę wykonywać czytelnie i estetycznie, oraz samodzielnie  w zeszytach 

przedmiotowych. 

Thema: In einem Wiener Geschäft. /W wiedeńskim sklepie./ 

Podręcznik str. 95: 

I. Zadanie 1. Przyjrzyj się uważnie zdjęciom i dopasuj podpisy do odpowiednich 

zdjęć. 

II. Przepisz starannie do zeszytu jedno pod drugim nazwy atrakcji turystycznych z 

zadania 1. oraz ich polskie tłumaczenie 

III. W skserowanych ćwiczeniach wykonaj zadanie 5 ze strony 73. Przed wykonaniem 

tego zadania powtórz sobie słownictwo ze str. 98-99 w podręczniku. 

 

JĘZYK ROSYJSKI: 

Сегодня двадцать шестое марта 2020 года. 

Урок 51 

Тема: Когда отмечают эти праздники? – odpowiadamy na pytanie „когда”. 

Когда отмечают эти праздники? To znaczy: Kiedy są obchodzone te święta? 

Odpowiadając na to pytanie wykorzystamy wiedzę z poprzednich lekcji czyli znajomość 

nazw miesięcy i pór roku. 

 



Przepisz poniższą tabelkę do zeszytu. 

Что? – Co? Когда? – Kiedy? 

весна 

март  
весной 

(wiosną) 

в мартe – w marcu 

апрель в апрелe – w kwietniu 

май в маe – w maju 

лето 

июнь  
летом 

(latem) 

в июнe – w czerwcu 

июль в июлe – w lipcu 

август в августe – w sierpniu 

осень 

сентябрь  
осенью 

(jesienią) 

в сентябрe – we wrześniu 

октябрь в октябрe – w październiku 

ноябрь в ноябрe – w listopadzie 

зима 

декабрь  
зимой 

(zimą) 

в декабрe - grudniu 

январь в январe – w styczniu 

февраль в февралe – w lutym 

 

Korzystając z informacji z tabelki napisz kiedy (jaką porą roku i w jakim miesiącu) 

obchodzone są  następujące święta, np. Новый год – зимой, в январe . Ćwiczenie wykonaj 

 w zeszycie. 

Рождество –  

Пасха –  

Международный женский день –  

мой день рождения –  

День святого Валентина -  

Uwaga: Nazwy świąt były już omawiane w rozdziale 4. 

 

BIOLOGIA: 

Temat: Działanie hormonów. 

Omawialiśmy już wcześniej budowę i funkcje układu dokrewnego. Poznaliście rodzaje 

gruczołów dokrewnych i ich funkcje w organizmie człowieka. 

W tym temacie skupiamy się nad nadrzędną rolą przysadki mózgowej, która kontroluje pracę 

gruczołów dokrewnych za pomocą hormonów tropowych , które wzmagają wydzielanie 

hormonów m.in. przez tarczycę, jądra i jajniki. 

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze str.213-216. 

Na podstawie tych informacji napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1.Na czym polega antagonistyczne (przeciwstawne) działanie hormonów wytwarzanych przez 

trzustkę – insuliny i glukagonu? 



2.Jakie mogą być skutki nadczynności czy niedoczynności tarczycy? 

3.Podaj nazwę hormonu, który odpowiada za powstawanie: 

- cukrzycy- ………………. 

- karłowatości- ……………….. 

INFORMATYKA: 

Temat: Programowanie - Funkcja z parametrem.   

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 6. Artysta: zmienne i wykonują 

zadania od 1 do 16. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku 

angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie 

ekranu. 

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

HISTORIA: 

Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej./temat podzielony na dwie jednostki 

lekcyjne/. 

podręcznik str.181-182. 

Na początku wojny władze państw zaborczych nie podejmowały sprawy niepodległości 

Polski. Skierowały do Polaków jedynie niezobowiązujące odezwy. Dopiero 5 listopada 

1916r.cesarze Niemiec i Austrii zapowiedzieli w manifeście utworzenie Królestwa Polskiego, 

ale nie określili jego przyszłych granic 

 Zwróć uwagę na: 

- postawę państw zaborczych wobec sprawy polskiej, 

- Akt 5 listopada i jego znaczenie dla sprawy polskiej, 

1. Na podstawie tekstu w podręczniku, wyjaśnij w zeszycie pojęcia; 

- Rada Regencyjna 

- Akt 5 listopada 

2.Wymień postanowienia Aktu 5 listopada / zeszyt/. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1,2,3, str.80-81 

https://studio.code.org/


JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: „Latarnik” – arcydzieło kompozycji. 

Na początku uczniowie analizują schemat przedstawiający wydarzenia z życia Skawińskiego. 

Przepisują  do zeszytu, następnie zaznaczają na schemacie, kiedy w utworze pojawia się  

retrospekcja.                                                                                                                                                                                                                           

retrospekcja – wprowadzenie do utworu literackiego lub filmu wydarzeń poprzedzających 

właściwą akcję. 
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  Następnie uczniowie wskazują funkcję retrospekcji w utworze (zapisują notatkę do zeszytu).    

- wzbogacenie, zwolnienie akcji, 

- rozszerzenie  czasu fabuły, 

ROZWÓJ 

ZDARZEŃ 

PUNKT 

KULMINACNY 

moment kluczowy – otrzymanie paczki  

z książkami, lektura Pana Tadeusza  

ZAWIĄZANIE 

AKCJI rozmowa z                                       

Falconbridge’em     

 

 

 

     

 

 

 

EKSPOZYCJA  zaginięcie 

poprzedniego 

latarnika-opowieść 

narratora 

 

 

narratora 

U
k
ład

 sy
m

etry
czn

y
 

nagłe „przebudzenie” 

bohatera, przypomnienie 

o związkach z ojczyzną 

ostatni dzień na 

wyspie  

ROZWIĄZANIE 

AKCJI 

rozmowa ze 

strażnikiem Johnsem 

opuszczenie latarni 

przez Skawińskiego,                                                                              

odpłynięcie na statku           

EPILOG/ 

PUENTA 

stopniowa izolacja, 

wycofywanie się 

latarnika z życia                             

pierwszy dzień        

w latarni  



- nakreślenie tła zdarzeń, 

- ujawnienie dodatkowych informacji, 

- zapoznanie czytelnika z przeszłością bohatera (wzbogacenie obrazu postaci). 

Uczniowie wyszukują w różnych źródłach wiadomości na temat noweli, zapisują cechy 

noweli (w dowolnej formie). 

Notatka do zapisania w zeszycie: 

„Latarnik” to metafora ludzkiego losu: 

- odwołuje się do doświadczeń wielu Polaków, którzy musieli opuścić ojczyznę,  

- podejmuje problem poczucia polskości, budowania swojej tożsamości z dala od ojczyzny, 

- wszystko, co spotyka Skawińskiego, jest symbolem losu polskich wygnańców (nieszczęścia, 

przeciwności losu), 

- utwór niesie nadzieję (niezłomność postawy Polaków wygnańców, którzy noszą Polskę      

w sercu, 

- jest wyrazem wiary w niezwykłą moc literatury, która ma realny wpływ na życie ludzi. 

 

 

27.03.2020 r. 

GEOGRAFIA: 

Temat: Gospodarka morska. 

1.Największe porty morskie w Polsce. 

Gdańsk – Port Północny, Gdynia i zespół portowy Szczecin – Świnoujście 

(Odszukaj je na mapie Polski w podręczniku lub w atlasie.) 

2.Struktura przeładunków /rodzaje towarów / w polskich portach. 

- towary masowe 

- towary drobnicowe 

3. Przemysł stoczniowy w Polsce. 

4. Sytuacja polskiego rybołówstwa. 

- główne gatunki ryb poławiane w Bałtyku. 

5. Możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. 



Temat w podręczniku od str. 156 do 158 pozwoli poznać odpowiedzi na poszczególne  

punkty. 

Dodatkowo dużo informacji na  https://epodreczniki.pl/a/gospodarcza-dzialalnosc-czlowieka-

na-pobrzezach-poludniowobaltyckich/DdOvmUx7G 

Pisemnie proszę uzupełnić zadania w zeszytach ćwiczeń z tego tematu: str. 88 – 89. 

 

MATEMATYKA: 

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne 

Otwórz proszę książkę na str. 176. Uważnie przeczytaj przykład 1 i 2. 

Pod tematem przepisz tabelkę z wykrzyknikiem. 

Następnie otwórz youtube i znajdź Tomasza Gwiazdy „Wielkości wprost proporcjonalne”. 

Obejrzyj go.  Mam nadzieję, że jest zrozumiałe. Przechodzimy do zadania 1 str.177- 

wykonujemy je w zeszycie. Dla ułatwienia w miejsce  w tabelce a)po 1 (u góry) wstawiamy 2 

Na dole pod 1- jest cena 1 kg cukru czyli 2,50. Resztę oblicz samodzielnie. x- to ilość, y- cena 

za tę ilość.  Wskazówka do b)Skoro 1 akcja (x) kosztuje 12,60(y), to ile akcji będzie 

kosztowało 126 zł. 

Możesz też obliczyć współczynnik proporcjonalności. 

Oprócz zadania 1 w zeszycie wykonaj także 2 str. 177,3 i 4 str.178 

 

FIZYKA: 

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych – „Dynamika”. 

W zeszycie zapisujecie temat. Proszę o pisemne wykonanie zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze str. 191-

192. 

 

CHEMIA: 

Temat : Woda – właściwości i rola w przyrodzie. 

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze str.160-164. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika postaraj się wykonać zadania 1, 2, 3, 4  w zeszycie 

ćwiczeń na str.85 – 86 . 

Na stronie 27 w podręczniku zamieszczony jest rysunek przedstawiający zmiany stanów 

skupienia wody – przypomnij sobie te procesy ( parowanie, topnienie, skraplanie, 

krzepnięcie) . 

 

https://epodreczniki.pl/a/gospodarcza-dzialalnosc-czlowieka-na-pobrzezach-poludniowobaltyckich/DdOvmUx7G
https://epodreczniki.pl/a/gospodarcza-dzialalnosc-czlowieka-na-pobrzezach-poludniowobaltyckich/DdOvmUx7G


JĘZYK ANGIELSKI: 

Subject: Opisywanie różnych zawodów i porównywanie umiejętności potrzebnych do 

ich wykonywania. 

Aims:  

- understand people talking about skills (rozumiem osoby, które mówią o umiejętnościach), 

- learn jobs and skills vocabulary (uczę się nazw zawodów i umiejętności). 

Podręcznik str. 60 

I. Na rozgrzewkę proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytanie: 

 

At what ages can most people talk / walk / count / read / write? 

(W jakim wieku większość ludzi umie mówić / chodzić / liczyć / czytać / pisać?) 

 

ex. (np.) People usually can talk when they are (three). 

      They can walk at the age of ……….. . 

 

II. Przejdź do zadania 1. Przeczytaj krótkie informacje o znanych, światowych 

geniuszach. W punktach 1-12 wybierz zawód, który według Ciebie pasuje do 

każdego punktu. Najpierw przeczytaj i wybierz, potem posłuchaj i sprawdź swoje 

odpowiedzi. Zapisz poprawne słowa w zeszycie w  punktach. Obok dopisz 

znaczenie po polsku. Zapamiętaj te zawody. 

 

ex. 1. p. 60 

1. expert – fachowiec, ekspert 

2. …… 

 

III. Przejdźcie do zadania 2. Włącz nagranie, posłuchaj nazw zawodów i powtórz je 

kilka razy. Tak samo zrób z zadaniem 3. 

IV. W zadaniu 4 posłuchaj nagrania. Na jego podstawie wyjaśnij pojęcie ‘prodigy’. 

Zapisz znaczenie w zeszycie i zapamiętaj je. Zwróć uwagę na zawody i 

umiejętności, które są tam wymienione. Utrwal ich znajomość. Zamieszczam 

transkrypcję nagrania dla jego lepszego zrozumienia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. W zadaniu piątym wysłuchaj nagrania ponownie i napisz w zeszycie czy zdania są 

prawdziwe czy fałszywe.  

 

ex. 5 p. 60 

1. True 

2. ….. 

 

VI. W zadaniu 6 zapisz w zeszycie 5 zdań z zastosowaniem przymiotników z ramki w 

stopniu wyższym lub najwyższym.  

boring – nudny, difficult – trudny, easy – łatwy, exciting – ekscytujący, good – 

dobry, interesting – interesujący, useful – przydatny. 

 

ex. In my opinion, it’s more useful to be a mathematician than a player. 

(Moim zdaniem bardziej przydatnym jest bycie matematykiem niż graczem.) 

Możesz użyć wyrażeń służących do podawania opinii: 

- I think … 

- I believe … 

-  It seems to me that … (wydaje mi się, że …) 

Proszę o przesłanie tych pięciu zdań na mój adres mailowy a_smokowska@interia.pl w celu 

wystawienia oceny w e-dzienniku w terminie do 27.03.2020r. W razie jakichkolwiek pytań, 

problemów proszę kontaktować się ze mną przez w/w adres.  

MUZYKA: 

Temat: Dźwięki jak barwy. Kolorystyka różnych zespołów - porównywanie barw 

kwintetów. 

Przeczytaj notatkę. 

Dźwięk - wprowadzenie i definicja 

Wiele dziedzin sztuki jest mocno zależnych od konkretnych zmysłów. Sztuki plastyczne, 

takie jak malarstwo, rysunek czy rzeźba nie mogłyby istnieć bez wzroku. To za jego 

pośrednictwem artyści tworzą swoje dzieła, a odbiorcy mogą je podziwiać i oceniać. Zmysł 

dotyku może być pomocny przy odbiorze niektórych rzeźb, instalacji, a nawet dzieł 

architektonicznych. Słuch jest kolejnym ze zmysłów, bez którego wiele dziedzin sztuki nigdy 

by nie zaistniało. Muzyka jest jedną z nich, ale można tu wymienić też film czy teatr, które 

bez możliwości usłyszenia byłyby zupełnie inne. Czym jest słuch? To dzięki niemu ludzie 

mogą odbierać wrażenia słuchowe, czyli dźwięki. Za ich pośrednictwem możliwy jest nie 

tylko odbiór muzyki, ale też komunikacja czy rozpoznawanie zdarzeń w otoczeniu. 

mailto:a_smokowska@interia.pl


Czym tak naprawdę jest dźwięk? Można go odnieść do samego wrażenia słuchowego, jednak 

naukowe wyjaśnienie jest bardziej dokładne. Dźwięk to fala akustyczna rozchodząca się 

w ośrodku sprężystym, np. w powietrzu, wodzie, zdolne do wywołania wrażenia słuchowego. 

Oznacza to, że aby powstał dźwięk, potrzebne jest jakieś ciało: ciecz, gaz lub ciało stałe, które 

posiada cechę sprężystości. Sprężystość pozwala ciału na powrót do swojej formy po tym, jak 

zostanie wprawione w ruch. Najczęściej podawanym przykładem jest sprężyna - po jej 

naciągnięciu drga, by w końcu osiągnąć stan spoczynku (wraca do pierwotnego stanu). 

W przypadku muzyki nie wystarczy jednak dowolne, sprężyste ciało - musi posiadać pewne 

właściwości. 

Barwa dźwięku 

O barwie dźwięku decyduje kilka czynników, z których najważniejszym jest widmo dźwięku. 

Widmo to suma składników dźwięku, czyli tonów. Dzięki barwie można odróżniać od siebie 

dźwięki o takich samych innych cechach, czyli głośności, czasie trwania i wysokości. To 

barwa powoduje, że różne instrumenty i głosy brzmią inaczej - różnią się ilością tonów 

składowych. Można też wpływać na barwę dźwięku w obrębie tego samego instrumentu, 

najczęściej poprzez sposób i siłę wzbudzania drgań. Barwę można określać słownie; 

instrumenty mogą dawać jaśniejsze lub ciemniejsze brzmienie, ostrzejsze lub łagodne. 

Poniższy materiał przedstawia Sonatę nr 5 Johna Cage'a. 

Przepisz do zeszytu : 

Pogłos 

pozorne przedłużenie trwania dźwięku, które powstaje w wyniku odbijania się fali 

dźwiękowej od powierzchni pomieszczenia. 

Widmo dźwięku 

cecha fali akustycznej, która wpływa na barwę dźwięku; jest to suma jego tonów. 

1. Zaznacz czym jest widmo dźwięku: 

a) zakresem obejmującym dźwięki niesłyszalne dla człowieka 

b) sumą składników dźwięku, czyli tonów 

c) szumem 

2. Na czym polega zjawisko pogłosu : 

a) na odbijaniu się fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia 

b) na emitowaniu dźwięku o wysokiej energii 

c) na pozornym przedłużeniu dźwięku 

Uwaga!!! Notatkę oraz zadania możesz wydrukować i wkleić do zeszytu! 

https://epodreczniki.pl/a/dzwiek---wysokosc-barwa/D886rubkx#D886rubkx_pl_main_concept_5

