
KLASA VII B  

20.04.2020 r. 

RELIGIA: 

Temat: Boże słowa  w naszej codzienności. 

1. Przeczytać materiał z podręcznika str. 136 – 137 

2. Obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=9j8Txrp9uIU 

3. Odpowiedzieć na pytanie: Co możesz zrobić, aby ten trudny czas epidemii na świecie przyniósł 

owoce w Twoim życiu? Odpowiedzi proszę przysłać na maila: maciekciesla@interia.pl. 

 

MATEMATYKA: 

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu „Równania”, cz. II 

W ramach sprawdzenia swojej wiedzy zalogujcie się proszę na platformie internetowej wsipnet.pl 

– przedmiot matematyka. Znajdź test „Proporcjonalność prosta” Rozwiąż go. Ocena z testu będzie 

miała wagę 1 i będzie oceną zaliczeniową proporcjonalność  prosta. Będzie traktowana jak 

kartkówka. 

Jeżeli potrzebne są rozwiązania pisemne, wykonaj je w zaszycie przedmiotowym. 

Rozwiązania będę sprawdzać we wtorek  21 IV wieczorem. 

 

JĘZYK POLSKI: 

Temat: W pogoni za marzeniami – Bolesław Leśmian Dziewczyna.(2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.188-189.  

Uczniowie czytają utwór B.Leśmiana i analizują zadania pod tekstem. Zad. 1, 11 i 12 pisemnie. 

 

1. Do jakiego gatunku literackiego zaliczysz utwór Bolesława Leśmiana? Wyjaśnij dlaczego.  

Jest to ballada. Łączy w sobie cechy epiki (fabuła, narrator), liryki (wierszowana forma) i dramatu 

(wypowiedzi bohaterów informują o wydarzeniach). Łączy realizm z fantastyką, kreuje atmosferę 

niezwykłości.  

 

2. Jaką funkcję pełni mur w świecie przedstawionym utworu?  

Oddziela świat realistyczny od metafizycznego, świat doznań zmysłowych od świata wyobrażeń.  
 

3. Dlaczego bracia chcieli ten mur rozbić? Opowiedz, jak wyglądały ich wysiłki.  

Chcieli pokonać granicę oddzielającą ich od świata marzeń i zmaterializować swoje wyobrażenia. 

Ich praca miała doprowadzić do rozbicia muru, więc była pełna zaangażowania, pasji, trwała 

bezustannie, wypełniła całe ich życie.  
 

4. Dlaczego cienie, a później młoty, kontynuowały pracę braci?  

Ze względu na wyjątkowy cel – dotarcie do świata marzeń. Bracia zmarli, ale pozostała idea, 

której całkowicie się poświęcili. Ideę tę podjęły cienie, potem młoty. Okazuje się, że ważne idee są 

trwalsze od życia jednostek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9j8Txrp9uIU
mailto:maciekciesla@interia.pl


5. Przypomnij pojęcie symbolu i powiedz, co – według ciebie – może symbolizować postać 

Dziewczyny.  

Miłość, piękno, dobro, prawdę, ideę, marzenie.  

 

6. Jaki był efekt wysiłków podjętych przez bohaterów?  

Pozornie wysiłki poszły na marne – za murem nie było dziewczyny. Ale w wymiarze 

metaforycznym można uznać, że ważne było samo działanie będące drogą do realizacji marzeń 

(sygnalizuje to końcowa wypowiedź narratora).  

 

7. Jak narrator ocenia trud braci, cieni i młotów? Zacytuj wersy, na podstawie których można to 

ustalić.  

Mimo że bracia, cienie i młoty nie odnaleźli za murem dziewczyny, narrator docenia i szanuje ich 

wysiłek, uważa go za godny podziwu, o czym świadczy wers: „A ty z tej próżni czemu drwisz, 

kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?”.  

 

8. Powiedz, jaki typ wypowiedzeń dominuje w tekście. Co mają one wyrażać?  

Są to wypowiedzenia wykrzyknikowe. Budują emocjonalne zaangażowanie w opowiadaną 

historię, oddają uczucia bohaterów. 

 

11. Wymień użyte w tekście neologizmy. Jakie znaczenia przekazują? Co tekst zyskuje dzięki 

nim?  

W tekście użyto neologizmów:  

sprzęg, usił – wszystkie wysiłki sprzęgnięte do osiągnięcia celu;  

strwoń – zmarnowanie (od „trwonić”).  

Tworzą one atmosferę niezwykłości i poetyckości związaną z wyjątkowością wysiłków podjętych 

przez bohaterów.  

 

12. Określ cechy budowy utworu. Jak łączy się ona z opowiadaną historią?  

Budowa jest bardzo regularna: dwuwersowe strofy, ta sama ilość sylab w wersach (17), regularny 

rym parzysty, regularny rytm. Taka budowa odzwierciedla rytm ciągłych uderzeń młotów w mur. 

 

Materiał obowiązkowy na platformie e-podręczniki: Przeciw nicości: czyn i poryw ku innemu 

światu. (ćwiczenia interaktywne dotyczące utworu Dziewczyna). 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Subject: Sprawdzenie umiejętności z rozdziału 5.  

I. Wykonaj poniższe zadania i prześlij na mój adres mailowy do 20.04. Odpowiedzi możesz 

zapisać w punktach w zeszycie i przesłać zdjęcie.  Waga wszystkich ocen wstawianych w 

najbliższym czasie to 1. 

1 Dopasuj wyrazy z ramki do ich definicji.  

century   decade   kilometre   minute   day 

1 100 years _____ 

2 60 seconds _____ 

3 10 years _____ 



4 24 hours _____ 

5 1000 metres _____ 

2 Wpisz brakujące wyrazy.  

1 May is my favourite m_______.  

2 There are 365 d________ in a year. 

3 Linda weighs 50 k______. 

4 There are 60 m_____ in one hour. 

5 There are 1000 years in a m_______. 

3 Znajdź błędny wyraz i napisz  poprawny. 

1 Lewis Hamilton is a racing car scientist. _______________ 

2 The musician Alexander Graham Bell was responsible for the first telephone. 

_______________ 

3 Marie Curie was the first female Nobel Prize expert. _______________ 

4 Sir Isaac Newton was a great composer in the 17
th

 century. _______________ 

5 Sir Arthur Conan Doyle was the artist who created the famous detective Sherlock Holmes. 

_______________ 

4  Ułóż zdania. Zastosuj stopień wyższy lub najwyższy przymiotników.  

1 Vanessa / is / good / swimmer / her sister 

______________________________ 

2 What is / intelligent / animal? 

________________________________ 

3 London / is / big / Madrid 

________________________________ 

4 Usain Bolt / is / fast / man / in the world 

________________________________ 

5 Lions / are / dangerous / dogs 

________________________________ 

5 Uzupełnij podane zdania oznajmujące, pytania i przeczenia. Zastosuj czasownik can lub 
could oraz czasowniki z ramki.  

cook   play   take   go   swim 

1 I’m sorry, but you ____________ to the cinema tonight. (✗) 

2 ____________ I ____________ the test next week? (?) 

3 I don’t go to the swimming pool because I ________. (✗) 

4 My dad is a musician. He ____________ the piano really well. (✓) 

5 My mum ____________ when she was young, but she’s a very good cook now. (✗) 

6 Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. 

A MEDICAL PRODIGY 

Akrit Jaswal was born in India in 1993. His parents could soon see that he was more intelligent than 
other children. He could talk when he was only ten months old and he could read and write at the age 
of two. When he was five, he could read better than most adults. Medicine was one of his favourite 
interests, and he decided to become a doctor. When he was six years old, doctors at his local hospital 



said he could watch them. He spent many hours watching them and he also read a lot of books about 
medicine.  

Akrit started university in India at the age of eleven to study medicine. He was younger than any 
other student there. His professors realized that he was more intelligent than they were. He plans to 
finish his studies in India and then go to Harvard University in America. When he was a small child, 
he saw people dying in the streets in India. They couldn’t go to hospital because they were poor and 
didn’t have any money. Akrit wants to help people like these in the future. He wants to give them 
better lives. 

1 Where does Akrit come from? 

 _______________________________ 

2 What could he do before he was a year old? 

 _______________________________ 

3 Why did he visit his local hospital? 

 _______________________________ 

4 What did his university professors realize? 

 _______________________________ 

5 Why does Akrit want to become a doctor? 

 _______________________________ 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

SF: Wykonujemy samokontrolę szybkości według indeksu sprawności fizycznej   K. Zuchory. 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wych. 

fizycznego, z akcentem na rozgrzanie i rozciągnięcie mięśni i stawów kończyn dolnych (serie 

różnego rodzajów przysiadów, „skipów”, półszpagatów”, unoszeń kończyn). Następnie 

wykonujemy kilkakrotny test szybkości.  Przez 10 sekund  biegniemy w miejscu , wysoko unosząc 

naprzemiennie nogi i klaszcząc w dłonie.  Nie zapominamy o przerwach pomiędzy ćwiczeniami. 

Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły,  po kwarantannie.  Link strony z próbami testu 

Zuchory: http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/. 

 

21.04.2020 r. 

 

JĘZYK NIEMIECKI: 

 

Thema: Machst du Sport? Bist du aktiv?  /Uprawiasz sport? Jesteś aktywny?/ 

1.Przypominamy sobie odmianę czasownika machen i  sein  

3.Wykonujemy zadanie 1i2 ze strony 1205, korzystając z poznanego na wcześniejszych lekcjach 

słownictwa. 

http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/


3.Wykonujemy ćwiczenia utrwalające: 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK ROSYJSKI: 

Сегодня двадцать первое апреля 2020 года. 

Урок 56 

Тема: Tworzenie i zastosowanie wyrażeń typu: каждый понедельник, по понедельникам. 

I. Jeśli jakaś czynność powtarza się regularnie, np. co poniedziałek (w poniedziałki), to 

 w języku rosyjskim powiemy: каждый понедельник  (по понедельникам), np.  

Каждый понедельник у Виктора тренировка. (Co poniedziałek [w każdy poniedziałek] 

Wiktor ma trening.) 

lub 

По понедельникам у Виктора тренировка. (W poniedziałki Wiktor ma trening.)  

Oba te zdania znaczą to samo, dlatego że wyrażenia w nich użyte mają podobne znaczenia.  

A więc można je stosować zamiennie, bo są synonimami, np.  

 

(r. m.) каждый понедельник = по понедельникам (l.mn.)  

To znaczy: w każdy poniedziałek, co poniedziałek = w poniedziałki 

 

(r. m.) каждый вторник = по вторникам (l.mn.)  

To znaczy: w każdy wtorek, co wtorek = we wtorki 

 

(r. ż)каждую среду = по средам (l. mn.)  

To znaczy: w każdą środę, co środa = we środy 

 

(r. n.) каждое утро = по утрам (l.mn.)  

To znaczy: każdego ranka, co ranek = rankami 

Каждое утро я бегаю. (Co ranek biegam.) 

lub 

По утрам я бегаю. (Biegam rankami.) 

II. A  teraz otwórz podręcznik na stronie 81 i zrób ćwiczenie 3. Należy odpowiedzieć na pytania 

używając nowopoznanych wyrażeń.  Wykonując ćwiczenie korzystaj z notatki  

z zeszytu i podręcznika na stronie 81. Ćwiczenie wykonaj ustnie.  

III. Zrób ćwiczenie 3 na stronie 83. Przetłumacz wyrażenia z nawiasów na język rosyjski. 

Uzupełnione  zdania przepisz do zeszytu. Korzystaj z notatek w zeszycie i podręczniku. 

IV. Pamiętaj o słowniku, który jest niezbędny w nauce języków obcych. 

V. Pamiętaj o tym, że to, co zapisane pogrubioną czcionką, to notatka i musisz zapisać ją  

w zeszycie. 

 



RELIGIA: 

Temat: „Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło” 

1. Przeczytać temat z podręcznika str. 140 – 141. 

2. Wysłuchać piosenki z Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=67M26LhHUas 

3. Nauczyć się na pamięć symboli Ducha Świętego ze słownika na str. 141. 

 

JĘZYK POLSKI: 

Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana – Wczesnym rankiem, 

Tęcza. (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.190-191 

 

Uczniowie czytają wiersz Wczesnym rankiem i analizują zadania pod tekstem. Zad.1, 2 i 3 

pisemnie.  

 

1. O jakich dwóch światach mówi podmiot liryczny? Co stanowi granicę między tymi światami?  

Jest to świat ludzi i świat natury. Granicę miedzy nimi stanowi czas – poranek, wschodzące 

słońce.  

 

2. Określ, czym różnią się dwa światy z wiersza.  

Świat ludzi jest wypełniony zgiełkiem, ruchem, pośpiechem. Świat natury jest cichy, spokojny, 

pogrążony w bezruchu.  

 

3. Powiedz, jakie relacje łączą osobę mówiącą z jednym, a jakie – z drugim światem.  

Osoba mówiąca stoi na granicy tych światów. Należy do świata ludzi, ale dostrzega wartości 

świata natury.  

 

4. Jak wyglądają o poranku drzewa rosnące przy ulicy?  

Wydają się ogromne („olbrzymieją”), tajemnicze.  

 

5. Co niezwykłego dostrzega w drzewach osoba mówiąca?  

Tajemniczość („cudne niepoznanie”), wydają się zaczarowane.  

 

6. Na czym polegają „czary” drzew? Jak można je dostrzec?  

Związane są z ich niezwykłym wyglądem i zapachem. Dostrzec je można o poranku, w 

pierwszych promieniach słońca, w ciszy.  

 

7. Co to znaczy, że ulice „stoją dla nieba otworem”? Jak rozumiesz to sformułowanie?  

Ulice są jeszcze puste, więc bez obawy o to, że się kogoś potrąci, można nimi iść  i jednocześnie 

obserwować przyrodę. Uwaga osoby mówiącej nie jest absorbowana przez innych przechodniów, 

dzięki czemu możliwe jest skupienie się na świecie natury.  

 

8. Jaka ocena jest zawarta w metaforze „wrzask życia ułudy”? Czego dotyczy?  

Jest to ocena negatywna. Dotyczy życia ludzi, którzy pochłonięci są codziennością, pośpiechem, 

nie dostrzegają piękna świata.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67M26LhHUas


MATEMATYKA: 

 

Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel 

Zaczynamy nowy dział. Jest podobny do działu z VI klasy „Liczby na co dzień”, więc nie masz się 

czego bać. Podręcznik str. 192. Proszę przeanalizuj wszystkie 5 przykładów przedstawiania 

danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów. Postaraj się zrobić ustnie zadanie 1 str.193, 

3, 4 str. 195. Masz wątpliwości- napisz e- maila. 

HISTORIA: 

Temat : Narodziny faszyzmu / lekcja podzielona na dwie jednostki lekcyjne/. 

 

I. Włochy po I wojnie światowej. Rządy faszystów we Włoszech. Nazizm. 

 

Zapamiętaj: 

Po I wojnie światowej we Włoszech rosło niezadowolenie. Uważano. że Włosi uzyskali zbyt małe 

korzyści  na konferencji pokojowej w porównaniu do strat wojennych. Wykorzystując panujące 

nastroje, władzę przejęli faszyści, na których czele stał Benito Mussolini. 

Po przegranej wojnie Niemcy pogrążyły się w kryzysie gospodarczym i politycznym. Na 

popularności zyskali naziści, których głównym ideologiem był Adolf Hitler. 

Na podstawie podręcznika w zeszycie wyjaśnij pojęcia: 

- faszyzm, 

- nazizm, 

- traktaty laterańskie, 

- "czarne koszule" 

- Adolf Hitler 

- Benito Mussolini 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1 i 2  str.86. 

 

BIOLOGIA: 

Temat: Rozwój zarodkowy i płodowy. 

Temat z podręcznika str.239-243 podzielony na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj temat z podręcznika. Zwróć uwagę na zamieszczone ilustracje oraz tabelę 

przedstawiającą etapy życia płodowego człowieka. Mówiąc o rozwoju płodowym człowieka 

musimy zwrócić uwagę na rolę błon płodowych (owodnia, kosmówka ) w tworzeniu łożyska. 

Napisz w zeszycie, jaka jest rola błon płodowych , łożyska i pępowiny  w rozwoju płodowym 

człowieka. 

Na str.242 zamieszczony jest rysunek przedstawiający wymianę substancji przez łożysko między 

matką a płodem- zapoznaj się z tym. 

Następnie opisz w zeszycie fazy porodu i sposób postępowania z noworodkiem. 

Ostatnie zagadnienie , na które musisz zwrócić uwagę, to higiena ciąży. 



Napisz w zeszycie , o czym powinna pamiętać kobieta w ciąży , aby jej dziecko rozwijało się 

prawidłowo. 

Podaje link do filmu przedstawiającego rozwój płodowy człowieka 

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA 

PLASTYKA: 

Temat: Krótka historia kina – powtórzenie. Komedia niema na przykładzie twórczości Charliego Chaplina. 

1. Pod tematem znajdziesz załącznik ze skróconą historią kina. Notka ta zawiera najważniejsze 

informacje, będące syntezą wiedzy z tematu 21. z podręcznika, jak i treści zadanych do obejrzenia 

na ostatnich zajęciach filmów. Twoim zadaniem w tym tygodniu będzie zapoznanie się z nią, 

zwrócenie szczególnej uwagi na treści zapisane pogrubioną czcionką i stworzenie własnej, krótkiej 

notatki do zeszytu, zawierającej podstawowe informacje o rozwoju kina. 

2. Obejrzyj 3 fragmenty filmów niemych Charliego Chaplina (poniżej linki) i na ich podstawie 

oraz treści załącznika nr 1 (tudzież innych źródeł wiedzy) wykonaj  poniższe zadania w zeszycie. 

Więcej informacji o gatunkach filmowych otrzymasz w następnym temacie (wtedy będziesz mógł 

sprawdzić poprawność wykonania zadania i skorygować ewentualne błędy). 

Zadanie 1. Wymień cechy kina niemego. 

Zadanie 2. Wypisz charakterystyczne cechy gatunku – komedii. 

 

Propozycje filmów niemych Charliego Chaplina: 

Fragment filmu „Imigrant”: 

https://www.youtube.com/watch?v=OCpvEDoPY6k 

Fragment filmu „Cyrk”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g 

Fragmenty filmu „Brzdąc”:  

https://www.youtube.com/watch?v=RUMDfIaCEu8 

 

Dla chętnych cały film „Brzdąc”: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1U0eKOOwsQ&t=656s 

 

 

Załącznik nr 1 

Krótka historia kina 

 Najwcześniejsze urządzenia, będące przodkami kinematograficznych, to camera obscura i laterna 

magica, a także różnego rodzaju aparaty optyczne do pokazywania ruchomych obrazków – stroboskop, 

zoetrop, praksinoskop, fenakistiskop.  

 Pierwszy aparat do utrwalania scen ruchomych (tak zwany kinetoskop) zbudował w 1892 roku 

Thomas Alva Edison. Podobne urządzenie (kinematograf – patent z 13 lutego 1895) skonstruowali bracia 

Auguste i Louis Lumière. Upowszechniło się ono na początku XX wieku, ściągając na projekcje objazdowe 

i szybko powstających kinoteatrów wielkie rzesze sympatyków nowej, X muzy. Pierwsza publiczna 

projekcja filmu odbyła się 28 grudnia 1895 roku w paryskim Salonie Indyjskim Grand Cafe, gdy 

wyświetlono dwuminutowy obraz pt. Wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie, a później m.in.: 

Śniadanie, Polewacz polany i Wjazd pociągu na stację w La Ciotat. Data ta oficjalnie uznawana jest za 

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA
https://www.youtube.com/watch?v=OCpvEDoPY6k
https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g
https://www.youtube.com/watch?v=RUMDfIaCEu8
https://www.youtube.com/watch?v=q1U0eKOOwsQ&t=656s


moment narodzin kina. Nie były to narodziny bezbolesne. W maju 1897 roku doszło w Paryżu do 

tragicznego w skutkach pożaru, spowodowanego nieostrożnością operatora przenośnego kina (a nie jak 

twierdzono wcześniej - zapaleniem się taśmy filmowej); spłonęło 125 osób ze śmietanki towarzyskiej 

Paryża. Mimo to nowinka przyjęła się zarówno w Europie jak i za oceanem.  

 Początkowo rejestrowano wydarzenia dokumentalne (Wjazd pociągu na stację w Ciotat, Karmienie 

dziecka – braci Lumière). I chociaż za pierwszy film fabularny uznaje się Polanego ogrodnika z roku 

1895, to dopiero na początku XX wieku zaczęto tworzyć filmy opowiadające jakieś historie, nie zaś tylko 

odtwarzające realne wydarzenia. Pionierem takich filmów był Georges Melies, autor Podróży na księżyc z 

1902 roku. Melies wykorzystał po raz pierwszy triki i efekty specjalne.  

 Rozwój kina francuskiego przypada na okres przed I wojną światową. Kinoteatry zatrudniają 

wieloosobowe orkiestry, K. Pathe zakłada towarzystwo, które nie sprzedaje filmów, ale je wypożycza. W 

1910 roku wyświetlony zostaje we Francji jeden z pierwszych „nowoczesnych” filmów, w którym grają 

aktorzy Komedii Francuskiej. Jest to początek końca anonimowości wykonawców i reżyserów.  
 Wśród pionierów kina nie brakuje Polaków. Pierwszymi polskimi realizatorami filmowymi na 

przełomie XIX i XX wieku byli: Kazimierz Prószyński – konstruktor i wynalazca pleografu – kamery i 

projektora nowocześniejszego niż kinematograf, filmujący krótkie scenki rodzajowe z życia codziennego 

Warszawy (Ślizgawka w Łazienkach) oraz Bolesław Matuszewski, który realizował krótkie filmy 

dokumentalne (m.in. z wizyty cesarza Wilhelma II w Peterhofie w 1897), jako operator firmy Lumiere. W 

1910 r. w Kownie Władysław Starewicz zrealizował pierwszy w świecie film lalkowy z animacją 

poklatkową (Piękna Lukanida – premiera w Moskwie w 1912 r.).  

 Do roku 1910 istniały już tysiące sal kinowych w Ameryce i Europie, a w 1912 roku nakręcono 

pierwsze filmy pełnometrażowe. Filmy nieme charakteryzowała powolność akcji, banalność wątków i 

prosta charakteryzacja, opierały się głównie na wyrazistej grze aktorskiej.  

 W 1922 roku opatentowano metodę zapisu dźwięku (udźwiękowienia) na taśmie filmowej, co 

wpłynęło na szybki rozwój sztuki kinematograficznej pod względem technicznym, jak i artystycznym. 

Pierwszy fabularny film dźwiękowy – Śpiewak jazzbandu Alana Croslanda powstał dopiero w 1927 roku.  

 Obecnie na całym świecie można zaobserwować ekspansję sieci nowoczesnych kin wielosalowych 

(tzw. multipleksów), które powstają najczęściej przy centrach handlowych; jednocześnie z rynku wypierane 

są niewielkie kina tradycyjne. Właściciele tych ostatnich uważają, że dzieje się tak przede wszystkim na 

skutek nieuczciwej konkurencji, np. dyskryminowania mniejszych obiektów przez dystrybutorów kopii 

filmowych, choć często nie istnieją ku temu żadne ekonomiczne przesłanki. Innymi czynnikami, które 

powodują upadanie mniejszych kin, jest m.in. upowszechnienie tzw. kina domowego, coraz łatwiejszy dostęp 

do nielegalnych kopii filmów w Internecie oraz zwiększenie wymagań widzów wobec wyposażenia sal 

projekcyjnych.  

Jedną z reakcji na rozwój multipleksów jest przekształcanie się części kin, zwłaszcza wielkomiejskich, w tzw. 

arthouse'y, czyli kina artystyczne, które stawiają na ambitny repertuar i puszczają filmy, które często nie są 

w ogóle wyświetlane w multipleksach, m.in. filmy niskobudżetowe, dokumentalne, klasykę kina itp.  

Rozwijają się także różnorodne kina cyfrowe - 3D, 4D oraz kina wielkoformatowe - IMAX.  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino 

 

 

 

22.04.2020 r. 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Lekcja ekologii” 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew  

https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA


MATEMATYKA: 

Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą diagramów 

Przypomnij wczorajszą lekcję. Ustnie wykonaj zadanie 5 str.196. Na platformie edukacyjnej 

wsipnet.pl czeka na Ciebie test z przedstawiania danych za pomocą tabel i diagramów. Wykonaj 

go proszę. Masz czas do piątku 24 IV. Każde 17% poprawnie wykonanej pracy ocenię + z 

odpowiedzi (tak jak w klasie). 

 

JĘZYK POLSKI: 

Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana – Wczesnym rankiem, 

Tęcza.  

 

Uczniowie czytają wiersz Tęcza  i analizują zadania pod tekstem. Pisemnie wykonują zad.7  ze 

s.191. 

 

1. Wymień bohaterów lirycznych wiersza.  

Deszcz majowy i tęcza. 

 

2. Za pomocą jakich środków poetyckich przedstawiono tych bohaterów? O czym to świadczy?  

Za pomocą ożywienia (antropomorfizacji). Podkreśla to pojmowanie natury jako czegoś 

wypełnionego życiem, ruchem.  

 

3. Odtwórz sytuację liryczną ukazaną w wierszu. Co możesz o niej powiedzieć?  

Po ciepłym, majowym deszczu na niebie rozkwita tęcza. Jest to sytuacja wywołująca wrażenie 

piękna, harmonii, tworzy nastrój niezwykłości.  

 

4. Opisz świat, w którym znajdują się bohaterowie liryczni. Co wpływa na jego wygląd? W jaki 

sposób?  

Jest wiosna, promienie słońca oświetlają świat. Kwitnie młode zboże, w powietrzu unosi się 

wodna mgła. Delikatne obłoki zasnuwają niebo, pomiędzy nimi rozciąga się kolorowa, 

poprzerywana tęcza, która tworzy podniebny most.  

Na wygląd świata wpływa pora roku, pogoda. Dzięki nim mogą pojawić się zjawiska takie jak 

deszczyk i tęcza.  

 

5. Wyobraź sobie, że masz namalować pejzaż na podstawie wiersza Leśmiana. Jakich środków 

malarskich użyjesz? Zapoznaj się z informacjami z ramki Odkrywam sztukę.  

Na przykład:  

Linie – delikatne, mało wyraziste, rozmyte.  

Barwy – delikatne, pastelowe.  

Walor – barwy jasne.  

Kompozycja – otwarta.  

Perspektywa – linearna.  

 

6. Zacytuj wers, w którym wskazano odbiorcę wypowiedzi poetyckiej. Kto to może być? 

Uzasadnij swoje zdanie.  

„By ci przypomnieć, że zawsze tak samo.”  

Odbiorcą jest czytelnik wiersza, został on wskazany bardzo ogólnie. Może to być każda osoba, 

która kiedykolwiek patrzyła na tęczę i zachwyciła się nią.  



JĘZYK ANGIELSKI: 

Subject: Jak przetrwać w dżungli? – rozwiązujemy kwiz o przetrwaniu. 

Aims: 

- learn survival verbs (nauczyć się czasowników dotyczących przetrwania), 

- know what to do in challenging situation (wiedzieć co zrobić w sytuacji wyzwania). 

Podręcznik str. 68-69. 

I. Wyobraź sobie, że zgubiłeś się w dżungli. Jakie trzy podstawowe problemy byś 

napotkał? Zastanów się i wymień swoje. Na przykład: 
 

lack (brak) of drinking water and food, dangerous animals around … 
 

II. Przejdź do zad. 1. Zapoznaj się z pytaniami i odpowiedziami w grze o przetrwaniu - 

‘Survival game’. Na ich podstawie uzupełnij i zapisz w zeszycie wyrażenia 1-14. 

Poszukaj w słowniku znaczenia słów, których nie znasz i je zapisz. Posłuchaj nagrania 

i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. Zapamiętaj te wyrażenia.  

Link do nagrania: 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-17-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 
 

III. W zad. 2 wyobraź sobie, że razem z przyjaciółmi zgubiłeś się w dżungli. Przeczytaj 

pytania 1-8 i zastanów się, która odpowiedź jest najlepsza w podanych sytuacjach. 

Przeczytaj uważnie tips czyli wskazówki. Podpowiedzą Ci one wybór odpowiedzi.  
 

IV. Posłuchaj nagrania w zad. 3. O jakich umiejętnościach przetrwania dyskutują Shri, 

May, Simon, Rebecca i Harry? Wsłuchaj się w nagranie i odpowiedz ustnie na to 

pytanie. Na przykład: 
 

Shri is discussing about lightning fires.  

… 

Link do nagrania:  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-19-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

V. W zad. 4 posłuchaj nagrania ponownie. Uzupełnij wyrażenia z tabelki KEY PHRASES 

i zapamiętaj ich znaczenie.  
 

KEY PHRASES 

Ability (umiejętność / zdolność / możliwość) 
 

Are you good at ……. ? (Czy jesteś dobry w …… ?) 

I’m (not) good at ……. . (Jestem / nie jestem dobry w ……… .) 

Can you …………..? (Czy umiesz ……. ?) 

How do you ………. ? (Jak byś ……… ?) 

Definitely not! / I’ve no idea! (Definitywnie nie! / Nie mam pojęcia!) 

I can (probably / definitely) ………. . (Umiem prawdopodobnie / na pewno.) 

I (don’t) think so. / I doubt it. (Myślę, ze tak / nie. Wątpię.) 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-17-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-17-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-19-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-19-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


 

VI. Na koniec napisz pięć zdań o tym jakie umiejętności przetrwania posiadasz a czego nie 

umiesz. Użyj wyrażeń z ramki i słownictwa z dzisiejszej lekcji w podręczniku lub 

nagraniu. Prześlij zdjęcie (możesz przez Messengera, na adres email). Na przykład: 

I’m good at … .  

I’m not good at … . 

I can / can’t …. .  

I think I can … . 

I doubt, I can …. .  

I definitely / probably can / can’t … .  

Odpowiedzi: 

ex. 1 

1 avoid, 2 stand, 3 build, 4 climb, 5 use, 6 follow, 7 keep, 8 light, 9 make, 10 move, 11 pick, 12 

run, 13 stay, 14 find.  

ex. 2 

1 A, 2 C, 3 B, 4 A, 5 B, 6 C, 7 A, 8 B. 

ex. 3 

Shri: lightning fires, May and Simon: picking fruit, Rebecca and Harry: finding your way 

ex. 4 

1 lightning fires outdoors, 2 survival skills, 3 light a fire outdoors / tell what fruit is safe to eat / 

find your way without a phone or a map 4 find your way if you’re lost, 5 use the sun / find my way 

with a map 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

BAF: Utrwalamy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Proszę zapoznać się  zasadami udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanymi na filmiku o linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo i  następnie wykonaj prawidłową  symulację 

masażu serca i  sztucznego oddychania. Powodzenia! 

CHEMIA: 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie – cd. 

Przy rozwiązywaniu zadań korzystamy z wykresu rozpuszczalności substancji – podręcznik 

str.178. 

Przypomnij też sobie pojęcia – roztwór nasycony, roztwór nienasycony. 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo


Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji  wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń – 22- 

str.93 oraz 23-24 str.93. Pracę sprawdzę i ocenię ; proszę o zrobienie zdjęcia i wysłanie na adres 

email : a_modzelewski@interia.pl  

Pracę prześlij do 26 kwietnia. 

Podaje link do prezentacji przypominającej wiadomości o  rodzajach roztworów oraz przykłady 

określania rozpuszczalności substancji. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8 

 

GEOGRAFIA: 

Temat: Handel zagraniczny. 

Odpowiedzi, które zapisywaliście w zeszycie z tematów: Turystyka (15.04.20) oraz Wakacje w 

Polsce (17.04.20) , proszę przesłać na mój e-mail bozena282@interia.pl w formie zdjęć, lub 

odpowiedzi na poszczególne pytania do 23.04.2020r. 

Temat w podręczniku znajdziesz na str. 176 – 178.   

Wejdź koniecznie na https://www.youtube.com/watch?v=V593Fj2BbUA  

Zapisz do zeszytu: 

1. Pojęcia: handel zagraniczny, eksport, import, obroty handlu zagranicznego, saldo bilansu 

handlu zagranicznego 

(wyjaśnij znaczenie tych pojęć) 

Obroty w handlu zagranicznym to suma wartości eksportu i importu. 

2. Główni partnerzy handlowi Polski. 

3. Przykłady produktów eksportowanych przez polskie firmy. 

W zeszytach ćwiczeń wykonaj zadania ze str. 98 – 99. 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
mailto:bozena282@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=V593Fj2BbUA

