
KLASA VII b 

27.04.2020 r. 

RELIGIA: 

Temat: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa – lekcja powtórzeniowa. 

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj tekst na str. 90-91. Wykonaj polecenia: 

1. Napisz, jak wyglądała religia w świecie antycznym. (str. 90) 

- uznawano istnienie … 

- boską czcią otaczano … 

- filozofia odwracała uwagę ludzi … 

- kultura antyczna była … 

2. Wyjaśnij  

Aeropag to … 

3. O czym mówił Święty Paweł na Aeropagu do Ateńczyków? (Dokończ zdania) 

- Św. Paweł odwołał się do … 

- W reakcji na słowa o zmartwychwstaniu jedni … 

- Wielu pisarzy … 

4. Edykt Mediolański wydany w roku … , przez …, to dokument, który zakończył … …. 

Od tego czasu … 
 

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 do wtorku 28 IV. Nie śpiesz się, jeszcze poćwicz wykresy. 

 

JĘZYK POLSKI: 

Temat: Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzinie wyrazów. (2 godziny lekcyjne) 
 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.288-299 

Na podstawie informacji z podręcznika uczniowie zapisują w zeszytach notatkę. 

Następnie wykonują w zeszytach ćwiczeń (s.122-124) zad. 1, 3, 4, 6.  Kto nie ma ćwiczeń, 

zapisuje zadania w zeszycie. 
 

Zad.1 s.122 

Wyrazy należące do jednej rodziny: pływać, pływak, pływalnia, spływ, pływalność 
 

Zad.3 s.122 

Wyrazy pokrewne: dobrze, dobro, dobry, dobroć, dobrotliwy, dobroduszny, dobrowolny, 

przedobrzyć.  

Wyrazy bliskoznaczne: dobrze, poprawnie, nienagannie, znakomicie, doskonale, prawidłowo. 

 



Zad.4 s.122 

Sporządź łańcuchy wyrazów podstawowych i pochodnych. 

A. plecy → plecak → plecaczek. B. równy → równo → równiutko. C. chronić → schronić → 

schronisko. D. stół → stolik → stoliczek. E. bramka → bramkarz → bramkarski. F. chować → 

przechować → przechowalnia  

 

Zad.6 s.123 

Podziel podane wyrazy na trzy rodziny. Podkreśl rdzenie, wypisz oboczności. 

A. liczyć, odliczyć, licznik, przelicznik, liczba, liczbowy, liczny, nieliczny, odliczanie.  

B. dzień, dzienny, dziennik, dziennikarz, dziennikarski, codzienny, codziennie. Oboczności: ń : n.  

C. ręka, rączka, ręczny, ręczyć, poręczyć, poręczyciel, ręcznik, podręczny. Oboczności: ę : ą, k : 

cz.  

 

Praca na platformie wsipnet – Kształcenie językowe – Słowotwórstwo – Zestaw 6  – Rodzina 

wyrazów cz.1. Termin wykonania zadań – 29.04.2020 r.  

 

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: 

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! 

 

 

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


28.04.2020 r. 

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. 

 

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? 

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


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. 

 

RELIGIA: 

Temat: Świat antyczny wobec chrześcijaństwa. cz.2 

Obejrzyj film: 

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rxqKFlGAVs


JĘZYK POLSKI: 

Temat: Temat słowotwórczy i rdzeń; przedrostki i przyrostki; złożenia zrosty i zestawienia – 

cała wiedza ze słowotwórstwa do powtórzenia. (2 godziny lekcyjne) 

 

Praca na platformie wsipnet – Kształcenie językowe – Słowotwórstwo – Zestaw 1,2   – Wyrazy 

podstawowe i pochodne cz.1, 2 . Termin wykonania zadań – 30.04.2020 r. 

 

MATEMATYKA: 

Temat: Średnia arytmetyczna 

Przypomnij, jak obliczamy średnią arytmetyczną na koniec roku szkolnego z ocen 

przedmiotowych. Otwórz podręcznik na str. 207. Zwróć uwagę na przykłady 1 i 2 (str. 207). Z 

nich dowiesz się co to jest zmienna, wartość zmiennej, liczebność zmiennej, rozkład liczebności, 

dane surowe, histogramy, rozstęp, moda. To wszystko robiliśmy, tylko nie używaliśmy fachowego 

słownictwa. Proszę, byście zapoznali się z tym słownictwem, by w przyszłości takie pojęcia nie 

przerażały Was. 

Dziś zamiast rozwiązywania zadań w zeszycie zachęcam do obejrzenia filmów na youtube pi-

stacja. https://pistacja.tv/film/mat00426-srednia-arytmetyczna-zadania?playlist=555 

 Po prawej stronie są trzy linki: średnia arytmetyczna, średnia arytmetyczna- zadania, mediana. 

Obejrzyj wszystkie. Zadania rozwiąż samodzielnie (tam, gdzie jest prośba o zatrzymanie filmu, 

rozwiąż- sprawdź z filmem). 

Za tydzień w poniedziałek 11 maja jest planowana praca klasowa z działu „Elementy 

statystyki opisowej”. Przygotuj się do niej najlepiej jak potrafisz. 

 

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 

Ruropie, 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. 

https://pistacja.tv/film/mat00426-srednia-arytmetyczna-zadania?playlist=555


- 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 

 

BIOLOGIA: 

Temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane. 

Temat rozkładamy na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika – str.244 – 248. 

Na podstawie informacji w podręczniku, napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Jakie zmiany zachodzą w organizmie człowieka od momentu urodzenia do początku okresu 

dojrzewania? 

2 . Napisz, jakie czynniki mają wpływ na długość życia człowieka?  

Pracę, którą ocenię, to odpowiedź na pytanie: Wymień cechy fizycznej, psychicznej i społecznej 

dojrzałości człowieka. 

Napisz i wyślij notatkę na mój adres do 03 maja 2020 r. 

 

PLASTYKA: 

Temat: Rodzaje i gatunki filmowe.  

 

1. Przeczytaj temat nr 22. Rodzaje filmu, film animowany (ze s. 86-88). Natępnie wydrukuj i wklej 

bądź zapisz do zeszytu poniższą notatkę (zwróć szczególną uwagę na pojęcia zapisane 

wytłuszczoną czcionką): 

NOTATKA: 

Wyznaczenie rodzajów filmowych przebiega w oparciu o takie kryteria, jak treść filmu, technika 

jego realizacji, wybór i uszeregowanie rejestrowanego materiału, czy też planowane przez 

twórców wrażenie, jakie utwór wywrzeć ma na odbiorcy. Dla większości widzów słowo „film” 

równoznaczne jest z najpopularniejszą odmianą filmu fikcji – filmem fabularnym, czyli takim, w 

którym aktorzy odgrywają sceny według określonego scenariusza. Film dokumentalny z założenia 

rejestruje wybrane fakty na temat świata, przedstawia autentyczne postacie i opowiada o 

zdarzeniach, które miały bądź mają miejsce w rzeczywistości. Innym rodzajem są tzw. filmy 

oświatowe, realizowane z myślą o upowszechnieniu wiadomości z konkretnej dziedziny wiedzy, 

https://poczta.wp.pl/k/


nauki, czy też treningu sportowego. Filmy oświatowe wykorzystywane są w programach nauczania 

i służą jako pomoc dydaktyczna i szkoleniowa. Bardzo popularnym rodzajem filmu jest film 

animowany, wyróżniany ze względu na technikę powstawania, czyli np. animację rysunkową, 

komputerową, lalkową, wycinankową, kombinowaną. W odróżnieniu od filmów żywego planu 

(fabularnych i dokumentalnych), filmów animowanych nie tworzy się za pomocą rejestrowania 

dziejącej się w czasie rzeczywistym akcji, ale za pomocą zdjęć poklatkowych bądź komputerowego 

generowania następujących po sobie obrazów. Jest to szeroka dziedzina – mieszczą się w niej 

zarówno propozycje dla dzieci, jak i dla dorosłych widzów. 

Poszczególne rodzaje filmów dzielą się na gatunki – mają je zarówno filmy animowane, 

dokumentalne, jak i fabularne. I to właśnie na podstawie tych ostatnich zazwyczaj opisuje się 

charakterystykę zjawiska zwanego kinem gatunków. 

Pojęcie gatunku filmowego oznacza sposób klasyfikowania filmów według grupy rozpoznawalnych 

cech i powtarzających się sposobów ich przedstawiania, budujących razem zespół konwencji, 

będący rodzajem umowy między twórcami a widzami.  

2. Obejrzyj prezentację spod linku: https://prezi.com/-mma97wglcby/gatunki-filmowe/ (zwróć 

uwagę na przykładowe trailery do filmów, by mieć wyobrażenie o danym gatunku filmowym). 

Wypisz nazwy wszystkich omówionych gatunków z przykładowymi tytułami filmów. Na 

podstawie prezentacji lub linku poniżej zapisz cechy charakterystyczne wymienionych 

gatunków. 

Oczywiście możesz poszerzyć swoją wiedzę, sięgając do innych prezentacji bądź korzystając z 

portalu filmowego filmweb: https://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-

(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+nale%C5%BCy+kojarzy%C4%87+dany+film+)), gdzie 

wyszczególnionych jest o wiele więcej gatunków, a nawet hybryd (połączenie cech dwóch lub 

więcej gatunków w jednym dziele, np. Obcy – 8. pasażer „Nostromo” – horror+science fiction). 

 

7 maja o godz. 14.00 odbędzie się test wiedzy o filmie. Będzie to test jednokrotnego wyboru i 

krótkich odpowiedzi pisemnych. Czas trwania: 20 min. W temacie z plastyki na następny tydzień 

otrzymasz link, pod którym będzie znajdował się test, lecz stanie się on aktywny dopiero danego 

dnia o wyznaczonej godzinie. Do tego czasu należy zakończyć i przesłać, nawet gdybyś nie 

dokończył któregoś z zadań. Pamiętaj, przygotuj adres e-mail, który wpiszesz na początku testu, 

a następnie otrzymasz na niego informację zwrotną o wyniku, zobaczysz też prawidłowe 

odpowiedzi. W kodzie ucznia wpiszesz 7B + nr z dziennika, np. 7B01. Test jest obowiązkowy! 

Nawet jeżeli go nie napiszesz, zostanie wystawiona ocena.  

W celach ćwiczeniowych wejdź dziś (30.04.) w godz. 12.00 – 20.00 w link: 

https://forms.gle/hrPZeUsAnE5PTNcJ7 Znajdziesz tam test z języka polskiego, skonstruowany na 

tej samej zasadzie. Możesz go wykonać (pamiętaj o zakończeniu testu w określonym czasie), żeby 

sprawdzić, czy potrafisz zastosować się do powyższych wskazówek. Ewentualne pytania możesz 

mi zadawać bezpośrednio przez komunikator Messenger lub e-mail. 

Zakres tematyczny testu: temat 21. i 22. z podręcznika oraz notatki z ostatnich 2 tematów 

(Początki kina – szczególnie informacje podane wytłuszczoną czcionką – np. data pierwszego 

pokazu filmowego, tytuł pierwszego filmu, ważne postacie związane z powstawaniem filmu – 

Lumiere, Melies, Chaplin itd.; Rodzaje i gatunki fimowe, ich cechy, przykłady z prezentacji). 

https://prezi.com/-mma97wglcby/gatunki-filmowe/
https://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+należy+kojarzyć+dany+film
https://www.filmweb.pl/user/promil77/blog/542138-(Gatunki+filmowe,+czyli+z+czym+należy+kojarzyć+dany+film
https://forms.gle/hrPZeUsAnE5PTNcJ7

