
KLASA VIIB 

23.04.2020 r. 

FIZYKA: 

Temat: Moc i jej jednostki. 

 

1. Czytając temat z podręcznika ze s.204-207 proszę zwrócić uwagę na definicję i wzór mocy 

chwilowej. 

2. W zeszycie zapiszcie definicję mocy i  jej jednostki oraz wzory opisujące te wielkości. 

    Następnie wykonajcie zad.1,2 i 3 s.208.   Rozwiązania zadań 2 i 3 ze s.208 proszę przesłać mi 

na adres  halina6789@wp.pl 

  

JĘZYK NIEMIECKI: 

Thema: Er muss Sport machen. /On musi uprawiać sport./ 

Zagadnienie gramatyczne: czasowniki modalne ,ich odmiana i miejsce w zdaniu. 

Polecam zapoznać się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=Nh7hHhxHCNg 

oraz materiałem gramatycznym „Czasowniki modalne” na str. 118 w podręczniku. 

  

Teraz wykonujemy po kolei zadania od 1. do 4. 

A to dodatkowe ćwiczenia na utrwalenie odmiany czasowników modalnych. 

 

 

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


JĘZYK ROSYJSKI: 

Сегодня двадцать третье апреля 2020 года. 

Урок 57 

Тема: "Слишком много занятий" - praca z tekstem.  

I. Wysłuchaj nagrania z płyty (nr nagrania 60). 

II. Zapoznaj się z poniższymi słowami i wyrażeniami. 

cлишком много занятий - zbyt dużo zajęć 

утверждают - twierdzą 

вне школы - poza szkołą 

после уроков, после школы - po lekcjach, po szkole 

в сборной - w drużynie reprezentacyjnej 

принимает участие - bierze udział 

в Кружке юных журналистов - w Kółku młodych dziennikarzy 

неделя - tydzień 

я забыл - zapomniałem 

следующий - następny 

свободного времени - wolnego czasu 

II. Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst z podręcznika na 80 stronie z ćwiczenia 1a.  Czytając, po 

każdym zdaniu zatrzymaj się i przetłumacz je (ustnie). Pracuj tak, żebyś po zakończeniu czytania 

wiedział, o czym jest ten tekst. W tłumaczeniu pomogą ci powyższe wyrażenia (już 

przetłumaczone)  i słownik.  

III. Zrób ćwiczenie 1в na stronie 80 z podręcznika. Należy zakończyć zdania informacjami  

z tekstu. Uzupełnione zdania zapisz w zeszycie.  

IV. Uwaga:  Zrób zdjęcie wykonanego ćwiczenia 1в/80  i  prześlij na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com do 24.04.20 do godz. 18.00. W tytule maila podaj swoje imię 

 i nazwisko. 

 

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 

INFORMATYKA: 

Temat: Utrwalenie wiadomości z informatyki – cz. 2 

Proszę wykonać poniższe zadania. 

Odpowiedzi do zadań z części 1 i 2 proszę przesłać na adres klimarek@wp.pl do 24.04.2020r. 

według załączonego wzoru (za poprawne wykonanie tabeli uczeń otrzymuje 2 pkt.): 
 

Nazwisko i imię ucznia  Kl. …… 

Nr zadania Odpowiedź 

ucznia 

Uzupełnia sprawdzający 

Otrzymane pkt uwagi 

1 XYZ   

2    

….    

tabela --------------   

r-m pkt.  

%  

ocena  

 

UWAGA. Niektóre zadania zawierają więcej niż jedną poprawną odpowiedź. 

7. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Jeden bajt to 

A. 16 bitów. 

B. 256 bitów. 

C. 8 bitów. 

D. 256 możliwości zapisu danych. 

8. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Dysk Google to 

A. jedna z usług powiązanych z kontem pocztowym Google. 

B. dysk twardy zamontowany w okularach Google. 

C. miejsce do zapisywania dokumentów w chmurze. 

D. ogromny dysk, na którym znajdują się wszystkie serwisy Google (m.in. YouTube, sklep 

Play, mapy, Google+). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA
mailto:klimarek@wp.pl


 

9. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Narzędzia wyszukiwania w przeglądarce umożliwiają 

A. ograniczenie liczby wyszukanych stron. 

B. określenie np. koloru i rozmiaru poszukiwanego obrazka. 

C. zwiększenie trafności wyszukiwania. 

D. ukrycie czynności wyszukiwania. 

10. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

W ramach Dokumentów Google można tworzyć 

A. dokumenty tekstowe. 

B. oprogramowanie. 

C. prezentacje. 

D. arkusze. 

11. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Akronim BTW oznacza w języku polskim 

A. trzymaj się. 

B. do zobaczenia. 

C. śmieję się do rozpuku. 

D. przy okazji. 

12. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Złamaniem ustawy o prawie autorskim jest 

A. kserowanie fragmentu podręcznika, z którego się uczysz. 

B. opublikowanie cytatu z czyjejś książki bez podania nazwiska jej autora. 

C. opublikowanie cudzego zdjęcia bez zgody jego autora. 

D. umieszczenie w internecie tekstu napisanego przez inną osobę bez jej zgody. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Doskonalimy przewrót w przód 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=tl1CNwQDbfc  Do zajęć 

potrzebny będzie kocyk i osoba asekurująca  (najlepiej osoba pełnoletnia) wykonanie przewrotu. 

Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, przy przetaczaniu 

wykonujemy skłon głowy, z oparciem brody na klatce piersiowej, angażujemy również asystenta! 

Powodzenia! 

HISTORIA: 

Temat; Narodziny faszyzmu. 
 

II. Przejęcie władzy przez Hitlera. Zbrodnie nazistów do 1939r. Faszyzm i autorytaryzm w innych 

państwach europejskich. 
 

Zapamiętaj:   

https://www.youtube.com/watch?v=tl1CNwQDbfc


Nazistowskie prześladowania dotknęły Żydów, których w 1935r.na podstawie ustaw 

norymberskich pozbawiono większości praw obywatelskich. W listopadzie 1938r.podczas " nocy 

kryształowej" doszło do brutalnych prześladowań ludności żydowskiej. 

Zapisz w zeszycie: 

- " noc długich noży"- zwolennicy SA zostali wymordowani nową organizację zbrojną nazistów 

SS. 

- ustawy norymberskie- ludność żydowska została pozbawiona większości praw obywatelskich, 

- "noc kryształowa" - noc z 9 na 10.XI.1938r,spalono wówczas wiele synagog, zniszczono kilka 

tysięcy sklepów należących do ludności żydowskiej, 

- autorytaryzm - rządy jednej partii lub wojska niepodlegające kontroli społecznej, 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3 i 4 str.87. 

 

JĘZYK POLSKI: 

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

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 296-297 

Uczniowie czytają informacje z podręcznika s.296,  wykonują pisemnie zad. 1 i 2 ze s.296-297. 

 

Ćwiczenia (obowiązkowe) na platformie wsipnet (zadania, ćwiczenia, język polski, etap 

edukacyjny kl.VII-VIII , kształcenie językowe, słowotwórstwo, zestaw 8 -  wyrazy złożone). 

 

 

24.04.2020 r. 

GEOGRAFIA: 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Rolnictwo, przemysł i usługi w Polsce. 

W podręczniku na str. 159 znajdziesz najważniejsze wiadomości zebrane z tematów dotyczących 

sektora usług w Polsce.  

Przeczytaj je. Przeanalizuj pytania z testu - Sprawdź się ! na str. 160 

W zeszytach ćwiczeń str. 90-91 uzupełnij zadania z tematu Sprawdź czy potrafisz (dotyczą 

rolnictwa i przemysłu), a na stronie 100- 101 Sprawdź czy potrafisz (dotyczą sektora usług). 

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 udostępnię test. Do 

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

plusy (tak jak wcześniejszy test). 

  



FIZYKA: 

Temat: Energia mechaniczna i jej rodzaje. 

 

1. Proszę skorzystać z Internetu ze strony: www.gov.pl/zdalne lekcje 

 Klasa7 Fizyka  Lekcja1 

 Lekcja z e-podręcznika 

 

2. Zapoznajcie się z treściami tam zamieszczonymi. Przeanalizujcie filmy, ćwiczenia i zadania. 

 

3.W zeszycie wykonajcie notatkę zamieszczoną w e-podręczniku w “Podsumowaniu”. 
 

CHEMIA: 

Temat: Rozwiązywanie zadań z zakresu rozpuszczalności substancji- cd. 

Korzystając z wykresu rozpuszczalności wykonaj zadania z podręcznika  - 1, 2, 3 ze str.183. 

JĘZYK ANGIELSKI: 

Subject: Rozpoznawanie formy przeczytanego tekstu w kontekście reklamy programu 

telewizyjnego pt. „Stay alive”. 

Aim: 

- identify text type and predict the content (rozpoznaję rodzaj tekstu i przewiduję co zawiera). 

I. Zastanów się nad pytaniem What personal qualities (cechy osobowości) do you need to survive 

in the wild?  

I need to be determined, … . 

II. Przejdź do zad. 1. Przyjrzyj się tekstowi w ramkach. Jakie informacje się w nim znajdą? Jaki 

jest to rodzaj tekstu?   

a) a personal blog (osobistego bloga) 

b) an advertisement for a TV programme (reklamy programu telewizyjnego) 

c) a newspaper article (artykułu z gazety) 

Posłuchaj nagrania, przeczytaj i odpowiedz. 

Link do nagrania: 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-20-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

Trudniejsze słownictwo: 

- face a jungle adventure / fear – stanąć w twarz z przygodą w dżungli / ze strachem 

- live without comforts – żyć bez wygód 

http://www.gov.pl/zdalne
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-20-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-20-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


- challenge – wyzwanie 

- fit – sprawny fizycznie 

- weak point – słaby punkt 

- survival rating – wskaźnik przetrwania 

- reserved – zdystansowany / powściągliwy 

- competitive – lubiący rywalizację 

- no experience in the wild – bez doświadczenia w dzikim środowisku 

- bossy – władczy / lubiący rządzić 

- clever – bystry 

- friendly - przyjazny 

- shy – nieśmiały 

- take a risk – podjąć ryzyko 

- eating habits – nawyki żywieniowe 

- the weakest contestant – najsłabszy uczestnik 

This text is an advertisement for a TV programme.  

III. Posłuchaj nagrania ponownie. Uzupełnij zdania odpowiednimi imionami członków drużyn. 

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.  

IV. Which team do you think will win the challenge? Why? (Która drużyna według Ciebie wygra? 

Dlaczego?) Napisz 3-4 zdania pod tematem.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Doskonalimy prawidłową postawę ciała poprzez wykonanie  ćwiczeń korekcyjnych.  

 

Obejrzyj filmik o linku:   https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I, następnie postaraj się 

wykonać zgodnie z instruktażem przynajmniej 10 ćwiczeń z 15 w nim zaprezentowanych.           

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

wychowania fizycznego. Potrzebne będą: kocyk, piłki -  mała i duża oraz chęć do niewielkiego 

wysiłku. Ćwiczenia te powinniśmy wykonywać cyklicznie a nie będziemy mieć kłopotów  

z  prawidłową postawą ciała. Powodzenia! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I


MUZYKA: 

Temat: Żarty muzyczne. Tworzenie melodii do wybranej fraszki Jana Kochanowskiego - 

ukazanie jej w różnych kontekstach żartu muzycznego. 

 

Fraszka  - krótki utwór, najczęściej wierszowany, o treści ironicznej, z wyraźną puentą. - Temat 

lekcji jak i definicję przepisz starannie do zeszytu - pamiętaj o dacie. 

 

Przeczytaj fraszko J. Kochanowskiego- podręcznik str.113. Wybierz jedną fraszkę, przepisz ją 

starannie do zeszytu i wymyśl do niej melodię. 

 

Propozycje innych fraszek: 

 

Sentencja Ryszard Brudzyński 

To warto pamiętać synowie i córki: 

Nie złote pałace, lecz szare komórki. 

 

 

Szczyty Wiesław Czermak-Nowina 

Są szczyty głupoty, lecz jak uczy życie 

Można czasem spotkać głupotę na szczycie... 

 

Nie wystarczy Marian Karczmarczyk 

Nie wystarczy nuty znać, 

Żeby pierwsze skrzypce grać. 

 

Zachęta Eugeniusz Korkosz 

Każdy ma coś do odkrycia – 

Na przykład: własny cel życia. 

 

Natchnienie twórcze Jerzy Leszczyński 

Najlepszą z muz jest czasem mus. 

 

Dobra rada Kazimierz Chyła 

Przyjrzyj się róży, nim cię odurzy. 

 

Ostrzeżenie Jan Bachrij 

Niechaj trawy nikt nie niszczy, 

Jeśli nie wie co w niej piszczy. 

 

Atut Cyprian Czernik 

Kij – to atut wszystkich batut. 

 

Tempo Ludwik Górski 

Ledwie zaczyna, a już rutyna. 

 

Wejdź w poniższy link:  

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

 


