
KLASA VIIA 

27.04.2020 r. (poniedziałek) 

MATEMATYKA  

Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów. 

Podręcznik str. 201. Proszę przeanalizuj 2 przykłady przedstawiania danych statystycznych 

za pomocą wykresów. Postaraj się zrobić ustnie zadanie 1,2 str.201 oraz 3, 4 str. 203. 

Jeżeli chcesz rozwiać swoje wątpliwości, przeanalizować zadanie wspólnie ze mną - napisz  

e-maila.  

Temat jest dwugodzinny. Na  platformie edukacyjnej wsipnet.pl jest udostępniony test. Do 

zrobienia będzie do wtorku 28  IV. Nie śpiesz się, jeszcze poćwicz wykresy. Oceniany będzie na 

plusy (tak jak wcześniejszy test). 

 

RELIGIA  

Temat: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa. cz.2 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=7rxqKFlGAVs -   Chrześcijaństwo w imperium rzymskim. 

CHEMIA  

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie – cd. 

 

Rozwiąż zadania z podręcznika 1, 2, 3 ze str.183. 

 

JĘZYK POLSKI  

 

PONIEDZIAŁEK, 27 KWIETNIA 2020 R.; WTOREK, 28 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Przedrostek, przyrostek, wrostek – rodzaje i funkcje formantów. 

 

1. Na poprzedniej lekcji dowiedziałeś się, czym jest temat słowotwórczy i formant. Mogłeś 

zauważyć także, że formanty występują nie tylko na końcu wyrazu, ale i na początku. Dziś 

dowiesz się, jak nazywamy poszczególne typy formantów w zależności od pozycji względem 

tematu słowotwórczego. Przeczytaj „Poznajemy język” ze s. 293 (cała strona) w swoim 

podręczniku oraz „Ortografia i interpunkcja” ze s. 294. Wypisz w zeszycie rodzaje formantów i 

ich nazwy z przykładami. Zapisz także, czym jest formant zerowy i jak go oznaczamy. Więcej 

informacji o rodzajach formantów znajdziesz pod linkiem: https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-

sie-slowa/DidUOiHsI 

 

2. Wykonaj zadanie 1. ze s. 294. 

WZÓR: 

księgarnia, 

pisarz 

Amerykanin 

 

3. Zapisz w zeszycie nazwy miejsc przedstawionych na fotografiach (zadanie 2./s. 294). 

https://www.youtube.com/watch?v=7rxqKFlGAVs
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI


4. Teraz pobaw się w tworzenie neologizmów (wyrazów, które dotychczas nie istniały) – stwórz 

własne nazwy miejsc (4) za pomocą formantów z zadania 3. ze s. 295. Następnie krótko określ 

ich wygląd, co oferują itp. Wszystko zapisz w zeszycie. 

 

5. Mam nadzieję, że lubisz zabawy kreatywne, gdyż w kolejnym z zadań – 5./s. 294 – masz za 

zadanie stworzyć nazwy wymyślonych narzędzi i maszyn. Polecenie wykonaj w zeszycie. 

 

6. Przyjrzyj się formantom z podpunktów a-e z zadania 6./s. 295 i postaraj się określić, jakie 

znaczenie wprowadza każdy z nich. 

WZÓR: 

a) -nik (nazwy narzędzi); - nik (męska nazwa wykonawcy czynności/zawodu) 

 

7. Wykonaj zadanie 7. ze s. 295. W tym celu musisz poszukać informacji (np. w Internecie) o 

tym, jaki zawód wykonuje dany człowiek. Podpowiedzią są podane formanty. 

 

8. Wykonaj zadania 8. - 10. ze s. 295. Wzór do zadania 9. znajduje się w podręczniku. 

WZÓR: 

Zad. 8./s. 295 

przeczytać, przepisać, przebiec 

 

Zad. 10./s. 295 

śpiewać - śpiew 

 

Uwaga! Za tydzień (5 maja) odbędzie się test ze słowotwórstwa (podręcznik, s. 288-299), 

który będzie przypominał formą ten z „Latarnika”. O godz. 18.00 będzie aktywny link, który 

otrzymasz w temacie z poniedziałku (4.05.). Szczegółowa instrukcja zostanie powtórzona za 

tydzień. 

 

Prawidłowe rozwiązanie zadania 3. ze s. 292: 

kot, lis, dół, dzień, krem, marmur; 

Prawidłowe odp. do zadania 4. ze s. 292 z poprzedniego tygodnia: 
świeczka – wyraz pochodny (mała świeca) 

świec(a) – świecz|ka 

temat słowotwórczy: świecz-; oboczności: c:cz 

M. świeczk|a 

D. świeczk’|i 

C. świeczc|e 

B. świeczk|ę 

N. świeczk|ą 

Ms. (o) świeczc|e 

W. świeczk|o 

temat fleksyjny: świeczk-; oboczności: k:k’; k:c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI  

 
 gr. 1 i 2 

Subject: Zastosowanie pierwszego trybu warunkowego w ćwiczeniach. 

Aims: 

- talk about actions and results using the first conditional (mówienie o czynnościach 

wykonywanych i ich skutkach), 

- learn how to use will and won’t in first conditional (nauczenie się jak stosować will i won’t w 

pierwszym okresie warunkowym). 

Podręcznik str. 71.  

I. Używając pierwszego okresu warunkowego (the first conditional) mówimy o 

wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, żeby zaistnieć jeżeli zostanie 

spełniony pewien warunek.  

Na przykład chcesz przekazać koleżance, która jest chora, książki. Dzwoniła i 

mówiła, że lepiej się już czuje i powinna jutro przyjść do szkoły. Czyli istnieje 

możliwość (ale nie jest to w 100% pewne), że będzie jutro w szkole i będziesz mógł 

przekazać jej książki. 

If Sarah comes to school tommorow, I will give her the books. (Jeśli Sara przyjdzie jutro do 

szkoły, przekażę jej książki.) 

LUB 

I will give Sarah the books if she comes to school tommorow. (Jeśli Sara przyjdzie jutro do 

szkoły, przekażę jej książki.) 

Struktura zdania w pierwszym okresie warunkowym wygląda następująco: 

If  + podmiot + present simple, podmiot + will + bezokolicznik + reszta. 

LUB 

Podmiot + will + bezokolicznik + if + present simple + reszta. 

Nie ma różnicy, który szyk zadania zastosujesz. Znaczenie zdania będzie takie same. 

Pamiętaj o przecinku. Użyjesz go tylko w zdaniach zaczynających się od if.  

Jak widać w pierwszym zdaniu, po słówku IF nie używamy czasu przyszłego (will), mimo że 

w tłumaczeniu taki czas występuje. To bardzo ważna zasada! Wstawiamy czas present simple, 

a po polsku zdanie tłumaczymy w czasie przyszłym. Popatrz na więcej przykładów: 

a) If the weather is fine on Saturday, we'll go for a long walk. (Jeśli pogoda będzie ładna w 

sobotę, to pójdziemy na długi spacer.) 

b) She will kiss you if you give her flowers. (Ona cię pocałuje, jeśli dasz jej kwiaty.) 

c) I'll call you as soon as I get home. (Zadzwonię do ciebie, jak tylko będę w domu.) 



d) I think if I read this book, I'll pass the exam. (Myślę, że jak przeczytam tę książkę to 

zdam egzamin.) 

e) It won't work if you don't put batteries into it. (To nie zadziała, jeśli nie włożysz baterii.) 

f) Do you think she'll marry me if I ask her to be my wife? (Myślisz, że ona za mnie 

wyjdzie, jeśli ją poproszę, żeby została moją żoną? 

 

Obejrzyj krótki filmik obrazujący ten temat: 

 https://www.youtube.com/watch?v=rUwunSwpv-A 

 

II. Przejdź do zadań w podręczniku. Wykonaj zad. 1. Połącz połówki zdań, aby 

powstały zdania. Zapisz je w zeszycie. 

III. Wykonaj zad. 3. Przeczytaj zdania i wybierz właściwe warianty. Zapisz je w 

punktach w zeszycie.  

IV. Wykonaj zad. 4. Zapisz w zeszycie poprawne zdania układając wyrazy w kolejności.  

V. Wykonaj zad. 5. Popatrz na obrazek i w zeszycie zapisz zdania, które powstaną po 

połączeniu połówek zdań.  

VI. Zrób zdjęcie zadań 1, 3, 4, 5 wykonanych w zeszycie i prześlij mi je do oceny w 

terminie do 30.04. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 Temat :  Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu. 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego, z akcentem na rozciąganie tułowia (skłony, skrętoskłony, skręty tułowia). Następnie 

wykonujemy ćwiczenia przygotowujące do głównego celu lekcji, tj. przewrotu takie jak 

zaprezentowane na filmiku pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE Do 

zajęć potrzebny będzie kocyk, karimata i osoba asekurująca  wykonanie przewrotu 

(najlepiej  pełnoletnia).   Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy 

rozgrzewkę, przy przetaczaniu wykonujemy skłon głowy, z oparciem brody na klatce 

piersiowej, angażujemy również asystenta! Powodzenia! 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUwunSwpv-A
https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE


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 

04.05.2020r. na adres ( j.zawadzka1@wp.pl).  Będę je sprawdzać i oceniać 05.05.2020 r. 

Uwaga!!! 

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

wysyłane do mnie! 

 

28.04.2020 r. (wtorek) 

JĘZYK NIEMIECKI  

Thema: Er muss Sport machen. /2/ 

Ten temat jest kontynuacją poprzedniego tematu, a więc przed przystąpieniem do wykonywania 

zadań proszę gruntownie powtórzyć ostatnią lekcję. Proszę także obejrzeć jeszcze raz polecany 

film z pasującym do tematu materiałem gramatycznym 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh7hHhxHCNg 

Jako ćwiczenia utrwalające proszę wykonać z podręcznika zadanie 5 str.106 

Proszę pamiętać o szyku zdania z czasownikiem modalnym i jego odmianie w zależności od 

podmiotu w zdaniu. Proszę skorzystać z gramatyki na str.118. 

Następne zadania to:  

Zadanie 6 str. 107 – Uwaga! Podmiot man występuje zawsze z czasownikiem w 3. osobie liczby 

pojedynczej. 

Zadanie 8 str. 107. 

Czytelne rozwiązanie zadań proszę przysłać na pocztę: wieslawa.tauber@gmail.com  

do 30.04. 

W razie pytań lub potrzeby konsultacji proszę kontaktować się ze mną poprzez Messenger, Duo 

lub maila. 
 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=Nh7hHhxHCNg
mailto:wieslawa.tauber@gmail.com


 

JĘZYK ROSYJSKI  

 

Сегодня двадцать восьмое апреля 2020 года. 

Урок 58 

Тема: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.  

W ramach powtórzenia wykonaj poniższe ćwiczenia. Jest to podsumowanie materiału 

omawianego w tym rozdziale.  

I. Od czasowników podanych w nawiasach utwórz formy czasu przyszłego złożonego. 

Uzupełnione zdania przepisz do zeszytu. 

1. В пятницу я …….. (играть) в баскетбол. 

2. В уик-энд Павел …........ (кататься) на велосипеде. 

3. Вы ……… (отдыхать) в субботу? 

4. Аня и Адам ……… (петь) песенки у костра. 

5. В воскресенье мы …… (спать) очень долго. 

6. Ты ………  (играть) на гитаре в мой день рождения? 

II. Określ następujące daty. Liczebniki zapisz słownie. Ćwiczenie przepisz do zeszytu. 

31 stycznia -  

20 sierpnia -  

11  września - 

5 marca –  

III. Przetłumacz zdania. Liczebniki zapisz słownie. Przetłumaczone zdania zapisz  

w zeszycie.  

 

Dzisiaj jest 24 grudnia 2020 roku.  

Dzisiaj jest 1 czerwca 2020 roku. 

IV. Napisz kiedy (jaką porą roku i w jakim miesiącu) obchodzone są  następujące święta, np. 

Новый год – зимой, в январe. Ćwiczenie przepisz do zeszytu. 

Рождество –  

Пасха –  

твой день рождения –  

День учителя -  

V. Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.  

Чем ты занимaешься в свободное время?  

Чем ты интересуешься?  



VI. Wyrażenia z nawiasów przetłumacz na język rosyjski. Uzupełnione zdania przepisz do 

zeszytu.  

(W poniedziałki i w piątki) .................. у Марты уроки русского языка. 

(W każdą środę) .................. играем в баскетбол. 

(W każdą niedzielę) ................  Адам идёт в костёл. 

Zrób zdjęcie (zdjęcia) wykonanych ćwiczeń w zeszycie i prześlij na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com dzisiaj (28.04.20) do godz. 19.00. 

 

JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 28 KWIETNIA 2020 R.; ŚRODA, 29 KWIETNIA 2020 R. (2h lekcyjne) 

 

Temat: Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć. Wyrazy złożone. 

 
1. Zwróć uwagę, że gdy tworzymy wyraz pochodny od dwóch wyrazów podstawowych, mamy do 

czynienia z rodzajem złożenia, tzw. wyrazami złożonymi. Jednak sposoby łączenia wyrazów są różne. 
NOTATKA: 
RODZAJE WYRAZÓW ZŁOŻONYCH: 
piorunochron, zlewozmywak (złożenie) 
wiarygodny, Wielkanoc (zrost) 
panna młoda, złota rączka (zestawienie) 
 

2. Wykonaj zadanie, przepisując do zeszytu. 
3. Teraz przeczytaj treść zakładki „Poznajemy język” ze s. 296 

 

4. Stosując się do zasad tworzenia zestawień i zrostów, postaraj się wykonać zad. 1/s. 296. 

Zwróć uwagę, które wyrazy piszemy łącznie (zrosty), a które osobno (zestawienia). Jak wygląda 

ich odmiana? 

 

5. Wykonaj zadanie 2. ze s. 297. 

WZÓR: 

średni+wiek = średniowiecze 

bajka+pisarz = bajkopisarz 



 

6. Przejdź do zadania 4. ze s. 297. Postaraj się odgadnąć, o jakich słowach mowa, a następnie 

określ, czy jest to złożenie, zestawienie czy zrost. 

WZÓR: 

a) Wielkanoc – zrost  

 

7. Przeczytaj informacje z zakładki „Ortografia i interpunkcja” ze s. 296. Następnie wykonaj w 

zeszycie zadanie 3. ze s. 297. Pamiętaj o regułach interpunkcyjnych i ortograficznych. 

 

8. Na zakończenie wykonaj zadanie 5. ze s. 297. Możesz zapisać to wg wzoru z podręcznika 

lub posłużyć się tabelą. 

 

HISTORIA  

Temat: ZSRS - imperium komunistyczne./temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Rozwój terytorialny Rosji Sowieckiej i ZSRS w okresie międzywojennym. Rządy Józefa 

Stalina. 

 

  Zapamiętaj: 

- Po zwycięstwie w wojnie domowej w Rosji komuniści próbowali kontynuować ekspansję             

w Europie, lecz zostali powstrzymani przez armię polską. 

- Po śmierci Lenina przywódcą ZSRS został Józef Stalin. Wprowadził kult jednostki , 

społeczeństwo poddał całkowitej kontroli , stosował też bezwzględne metody walki ze swoimi 

przeciwnikami. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- wielka czystka - przeprowadzona w latach 1936-1938, w której wyniku wymordowano 

wszystkich dawnych przywódców bolszewickich. Represje dotknęły także Armię Czerwoną- w 

ich rezultacie życie straciła większość wyższych oficerów. 

- kult jednostki- kult Stalina dla umocnienia swojej pozycji z wykorzystaniem zabiegów 

propagandowych 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1,2,str.90. 

 

Odpowiedz na pytanie: 

Scharakteryzuj metody walki politycznej stosowane przez Józefa Stalina. 

Pracę do 30.04.2020r. prześlij na adres: 

h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

 

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. 

mailto:h.jeczelewska.gimraj@gmail.com


 

MATEMATYKA  

Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą wykresów- ćwiczenia 

Podręcznik str. 201. Przypomnij i przeanalizuj 2 przykłady przedstawiania danych 

statystycznych za pomocą wykresów.  

Na  platformie edukacyjnej wsipnet.pl jest udostępniony  test (ten, który był udostępniony już w 

tamtym tygodniu). Wykonaj zadania dzisiaj .  

BIOLOGIA  

Temat: Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka – cd 

( kontynuacja tematu z 24 kwietnia 

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/

