
KLASA VIIB 

1.04.2020 r. 

MATEMATYKA: 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą proporcji. 

Przypomnij wiadomości z poprzedniej lekcji. 

Wykonaj za pomocą proporcji zadania 6, 7, 8, 9 str. 181. Chętni mogą jeszcze wykonać 

zadanie 10 str. 181 

 

JĘZYK POLSKI: 

Temat:  Lekcja powtórzeniowa. Wypowiedzenie złożone – wprowadzenie, wypowiedzenie 

złożone podrzędnie. 

Uczniowie korzystają z lekcji w e-podręczniku, wykonują zadania interaktywne. 

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-

podrzednie/Dy8g0hoSV 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

I. W zadaniu szóstym usłyszysz trzy dialogi. W pierwszym rozmawiają dwie osoby 

będące w autobusie, w drugim rozmawia dwoje przyjaciół, w trzecim uczeń 

rozmawia z nauczycielką. Użyj poniższego linku do odsłuchania nagrania. Na 

podstawie dialogów zaznacz te wyrażenia z tabeli ‘Key Phrases’, które usłyszysz.  
 

Ścieżka dźwiękowa 2-12 
 

http:/rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/2-12-English-Plus-Options-

Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

 

Zamieszczam też transkrypcję dla lepszego zrozumienia.  
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Teraz zwróć uwagę na znaczenie tych wyrażeń i utrwal je: 

KEY PHRASES 

 

Asking for permission – prośba o pozwolenie, zgodę 

 

- Is it OK if I (leave now) ? – Czy będzie dobrze, jeżeli wyjdę teraz? 

- Can I / we / you (come with you / me) ? – Czy mogę / możemy / możecie iść z tobą / ze 

mną? 

- Could I / we / you / (come with you / me) ? – Znaczenie takie samo jak wyżej ale 

wyrażane z dużą grzecznością.  

 

 

Giving permission – dawanie pozwolenia, zgody 

 

- Yes, that’s OK / fine / no problem. – Tak, dobrze / w porządku / bez problemu. 

- I suppose so. – Myślę, że tak. 

- Yes, (of course) I / you / we can. – Tak, (oczywiście) ja / ty / my możemy. 

 

Refusing permission – odmawianie pozwolenia, zgody 

 

- No, I’m afriad not. – Obawiam się, że nie. 

- No, sorry I / you / we can’t. – Nie, przepraszam ale ja / ty / my nie możemy. 

 

 

I. W zadaniu siódmym przeczytaj zasadę i zapisz ją do zeszytu w języku polskim lub 

angielskim. 

 

 

 



Czasownika can i could używamy też do udzielania zgody. 

1 Can jest bardziej bezpośrednie i mniej formalne. 

2 Zazwyczaj nie używamy could gdy dajemy pozwolenie.  

II. W zadaniu ósmym zastanów się i napisz co powiedziałbyś w sytuacjach 1-4. Użyj 

czasownika can / could. Gotowe zdania Prześlij mi na mojego nowego maila. 

Sytuacje: 

1. Chcesz zostać na noc w domu kolegi / koleżanki. Poproś rodzica o zgodę. 

2. Chcesz przepisać spisać pracę domową od kolegi / koleżanki. Poproś o zgodę. 

3. Chcesz przymierzyć płaszcz. Poproś sprzedawcę o zgodę. 

Chcesz zagrać na pianinie w domu kolegi / koleżanki. Poproś jego / jej rodziców o 

zgodę.  

Wykonane zadania 4 i 8 str. 61 oraz zadanie 6 str. 60 (z poprzedniej lekcji) prześlij na 

moją nową pocztę: anita.smokowska@gmail.com Termin wysłania zadań 4.04.2020. W 

razie problemów proszę się ze mną kontaktować (np. Messenger).  

Odpowiedzi:  

ex. 3 p. 61 

1. can’t, 2. could, 3. could, 4. couldn’t, 5. can, 6. can’t 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Okresowe sprzątanie mojego miejsca pracy i wypoczynku. Na ocenę celującą i bardzo dobrą 

udokumentować zdjęcie z wykonanej pracy i przesłać na adres: nauczyciela wych. 

fizycznego: a_modzelewski@interia.pl z kwarantanny 

 

CHEMIA: 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik. 

Cele lekcji : poznanie pojęć : rozpuszczalnik, rozpuszczanie,  dipol. Wyjaśnienie procesu 

rozpuszczania. Budowa cząsteczki wody. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.165-167. 

Na podstawie informacji w podręczniku i obserwacji z życia codziennego stwierdzamy , iż 

nie wszystkie substancje są dobrze rozpuszczalne w wodzie. 

Na str.166 w podręczniku masz pokazaną budowę cząsteczki wody. Występuje tu wiązanie 

kowalencyjne spolaryzowane ( przypomnij rodzaje wiązań), związki o takiej budowie 

nazywamy dipolami ( posiadają budowę polarną). Woda będzie dobrym rozpuszczalnikiem 

dla związków o budowie jonowej, czyli takich gdzie będzie występować dodatnio 

naładowany kation i ujemnie naładowany anion. 

Postaraj się wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń 6, 7 i 8 na str. 87 -88.                             

Napisz w zeszycie wyjaśnienie pojęć : rozpuszczalnik , rozpuszczanie i dipol. 

mailto:anita.smokowska@gmail.com
https://poczta.wp.pl/k/


GEOGRAFIA: 

Temat: Utrwalenie wiadomości z rolnictwa i przemysłu w Polsce. 

Poniższe zadania można wydrukować lub do zeszytu przedmiotowego zapisać odpowiedzi na 

poszczególne pytania. W udzieleniu odpowiedzi pomocne będą informacje z poszczególnych 

tematów z działu 4. Rolnictwo i przemysł w Polsce. 

1. Wymień cztery przykłady źródeł energii nieodnawialnej.   

 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

2. Zaznacz podpunkt, w którym zamieszczono nazwy elektrowni wodnych.  

 

A. Porąbka-Żar, Żarnowiec, Żydowo. 

B. Brzezie, Kozienice, Margonin. 

C. Włocławek, Solina, Pątnów. 

D. Opole, Żydowo, Włocławek. 

3. Wyjaśnij znaczenie terminu geotermia.   

 

 

 

4.  Na podstawie poniższego wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  

  

a) Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.  

Zdecydowana większość energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z 

elektrowni 

A. wiatrowych.   B. cieplnych.                        C. wodnych. 

 

 



b) Podaj dwa przykłady elektrowni, które na powyższym wykresie zostały podpisane jako 

inne. 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 

5. Na mapie Polski zaznaczono numerami (1–3) hydroelektrownie. Do każdego z 

numerów przyporządkuj nazwę miejscowości, w której dana hydroelektrownia się 

znajduje, oraz nazwę rzeki, nad którą została zbudowana.     

Czorsztyn, Porąbka-Żar, Solina, Włocławek; 

San, Wisła, Soła, Dunajec 

 

 

2.04.2020 r. 

FIZYKA: 

Podczas dwóch lekcji fizyki będziecie rozwiązywać zadania sprawdzające wasze wiadomości 

i umiejętności z działu, który zrealizowaliśmy. W tym celu skorzystacie ze sprawdzianu 

umieszczonego w Internecie. 

 

Proszę w zeszycie zapisać temat lekcyjny. 

Temat: Test sprawdzający -”Dynamika”. 

 

W przeglądarce internetowej proszę wpisać: Sprawdzian wiadomości z dynamiki-

Epodręczniki.pl 

Z tego sprawdzianu wykonajcie pięć ćwiczeń a ich odpowiedzi zanotujcie w zeszycie. 

 

 

 

 

Numer  

na 

mapie 

Lokalizacja 

hydroelektrowni 

Nazwa rzeki, 

nad którą 

została 

zbudowana 

1   

2   

3   



JĘZYK NIEMIECKI: 

Mittwoch, den 02.April 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: Mein Test /Mój test/ 

Dobrnęliśmy już do końca rozdziału 4!!!!!! 

Zadania na dzisiejszą lekcję: 

1. Powtórz materiał według punktów ze str 101 „Vor der Klassenarbeit” 

2. Przejrzyj ćwiczenia z „kserówki”, te których nie pamiętasz, wykonaj dla 

przypomnienia jeszcze raz. 

3. Rozwiąż „Mein test” z kserówki i rozwiązanie w dogodnej dla ciebie formie przyślij 

mi na mój adres mailowy: wieslawa.tauber@gmail.com 

 

JĘZYK ROSYJSKI: 

Сегодня второе апреля 2020 года. 

Урок 53 

Тема: Ćwiczenia utrwalające tworzenie form czasu przyszłego złożonego.  

1. Sięgnij po notatkę z ostatniej lekcji z zeszytu  lub otwórz podręcznik na stronie 78 

(notatka na niebieskim tle) i przypomnij sobie zasadę tworzenia czasu przyszłego 

złożonego. 

2. Przypomnij odmianę czasownika быть. 

3. Pamiętaj, że tworząc czas przyszły złożony używamy formy osobowej czasownika 

быть i bezokolicznika (bezosobowej formy czasownika), np. Я буду учить русский 

язык.  

4. Poniższe ćwiczenie przepisz do zeszytu. W luki wpisz odpowiednią formę czasu 

przyszłego złożonego. 

В субботу Аня ................ ................(учить) английский язык. 

В понедельник мы ......... ........... (играть) в футбол. 

В уик-энд они ......... ........... (отдыхать). 

Что вы .......... ........... (делать) на досуге? 

Адам,  ты ......... ........... (смотреть) фильмы по телевизору? 

В воскресенье я ......... ............ (спать). 

В среду Адам .......... .......... (читать) книгу. 

 



BIOLOGIA: 

Temat: Budowa i funkcje męskiego układu rozrodczego. 

Przeczytaj temat z podręcznika ze str.228 -231. 

Na podstawie informacji w podręczniku napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1 . Na czym polega rozmnażanie się ? 

2 .Napisz, jakie zmiany zachodzą w organizmach chłopców świadczące o wchodzeniu w 

okres dojrzewania płciowego? 

3 . Określ funkcje poszczególnych elementów układu rozrodczego mężczyzny: 

- gruczoł krokowy-………………………………………… 

- nasieniowody -………………………………………….. 

- najądrza-………………………………………………… 

- jądra-……………………………………………. 

- prącie-………………………………………………… 

- moszna-………………………………………………….. 

 

INFORMATYKA: 

Temat: Formatowanie tekstu, niestandardowe znaki punktowania, punktory graficzne 

i autokształty. 

 

W dokumencie tekstowym Word proszę wykonać następujące zadania: 

1) Przepisz poniższe zdania, każde jako osobny akapit: 

Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 

2)  Skopiuj przepisany tekst i zastosuj punktory według wzoru: [3 pkt] 

Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 

Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 



Niestandardowe znaki punktowania 

Punktory graficzne 

Autokształty 

3) Skopiuj tekst jeszcze trzykrotnie i zastosuj trzy własne punktory graficzne oraz 

zastosuj do każdego inny kolor. [3 pkt] 

4) Wstaw Autokształty według wzoru. Zastosuj ich formatowanie (kolorystykę, 

obramowanie itp) aby były jak najbardziej podobne do przedstawionego wzoru. Do 

ich kopiowania użyj duplikatu (Ctrl + D). [9 pkt po 3 pkt dla każdego poprawnie 

wykonanego wzoru] 

   

  

 

 

 

 

 

4) W nagłówku dokumentu wpisz swoje nazwisko i imię, klasę i datę wykonania 

zadania [2 pkt] 

5) Pracę zapisz  jako zadanie_1_IN (gdzie IN oznaczają inicjały Twojego imienia i 

nazwiska) [1 pkt] 

6) Wyślij ją 2 kwietnia na maila: klimarek@wp.pl  [1 pkt]   

7) W treści maila podaj swoje imię i nazwisko [1 pkt] 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Wykonujemy ćwiczenia „kwarantannowe” – w okresie poniedziałek-piątek, godz. 9.00, czas 

ok. 5 minut – zestaw ćwiczeń taki jak w czasie rozgrzewek na lekcji wychowania fizycznego. 

HISTORIA: 

Temat: I wojna światowa - powtórzenie wiadomości. 

Dla przypomnienia wiadomości z działu V zapoznaj się z tekstem na stronie 184-185  

w podręczniku. 

Wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń str.82-83. 

Wykonaj polecenie nr 1,3,5 ze str.186 i prześlij na mail .h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

do 07.04.2020r. 

W 

autokszta- 

cie można 

pisać  

mailto:klimarek@wp.pl
https://poczta.wp.pl/k/


JĘZYK POLSKI: 

Temat: W poszukiwaniu odpowiednich słów. C .K. Norwid „Ogólniki”. 

Na początku uczniowie czytają wprowadzenie do tematu, następnie analizują wiersz i pytania 

pod tekstem (podręcznik s.149-150). Pisemnie wykonują zad.4,5 i 6 s.150 

Zadanie 4 

Najważniejsze zadanie poezji – przedstawiać świat, prowokować do refleksji o nim. 

Zadanie 5 

„Odpowiednie dać rzeczy słowo” – znaleźć najwłaściwsze językowe sposoby wyrazu tego,    

o czym chce się pisać, a także być odpowiedzialnym za słowa, których się używa. 

Zadanie 6 

Poezja i wymowa prezentują otaczający nas świat i nasze wewnętrzne przeżycia. 

Notatka do zapisania w zeszycie: 

 W „Ogólnikach” Norwid przedstawił bardzo istotną prawdę o człowieku i jego 

pojmowaniu rzeczywistości. Zwrócił uwagę, że o tej samej rzeczy można wypowiadać się    

na wiele sposobów, w zależności od wieku wypowiadającej się osoby. W młodości „z wiosną 

życia” ludzie przyzwyczajeni są do wypowiadania jednoznacznych twierdzeń, nie uznając 

przy tym żadnych sprzeciwów. Jednak im człowiek robi się starszy, tym świat postrzegany 

przez niego staje się inny, bardziej skomplikowany. Ludzkie sądy stają się dojrzalsze, bardziej 

wyważone, mniej spontaniczne i stanowcze. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.04.2020 r. 

GEOGRAFIA: 

 Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy. 

Przeczytaj uważnie treść tematu w podręczniku str. 162-163 oraz część dotycząca transportu 

przesyłowego na str. 165 (transport wodny, lotniczy i łączność będą w przyszłym temacie).  

Zapisz w zeszycie przedmiotowym poniższą notatkę. 

 Usługi to III sektor gospodarki, który zatrudnia najwięcej osób oraz wytwarza największą 

część PKB. 

 Na komunikację składa się transport i łączność. 

 Drogi i linie kolejowe w Polsce mają układ: północ – południe i wschód – zachód. Ma to 

związek z naszym położeniem w środkowej Europie. 

 Bardzo duże jest znaczenie transportu przesyłowego, który tworzą: rurociągi, gazociągi, 

linie energetyczne i wodociągi.  



Przez Polskę przebiega rurociąg „Przyjaźń” – którym transportowana jest ropa naftowa z  

Rosji do petrochemii w Płocku i dalej do Europy Zachodniej. Rurociąg Północny łączy 

rafinerię w Gdańsku z rafinerią w Płocku.  

Gazociągiem Jamalskim płynie z Rosji gaz ziemny. 

Uzupełnij zad. 1 w zeszycie ćwiczeń str.92 

 

MATEMATYKA: 

Temat: Podział proporcjonalny 

Obejrzyj film na pistacja.tv 

https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju 

Przeanalizuj treść ze str. 182- zwróć uwagę, co nazywamy stosunkiem długości odcinków. 

Przepisz to do zeszytu (stosunkiem długości odcinków nazywamy…..itd). 

Zwróć uwagę na przykłady 1, 2 str. 182 oraz 3 str. 183. 

W zeszycie wykonaj zadania 3, 4, 5 str. 183 i 7 str. 184. 

 

FIZYKA: 

W zeszycie zapisujecie temat. 

Temat: Test sprawdzający -”Dynamika”-c.d. 

 

Korzystając z tego samego sprawdzianu co na poprzedniej lekcji, kontynuujecie 

rozwiązywanie zadań. 

Teraz będą to trzy polecenia. Ponieważ są to zadania otwarte, to proszę, aby ich analiza i 

rozwiązania znalazły się w zeszycie. 

 

 

CHEMIA: 

Temat: Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie. 

Wiadomości w podręczniku na str. 168-169. 

Na str. 168 pokazane jest doświadczenie wpływu różnych czynników na szybkość 

rozpuszczania się substancji stałych w wodzie. Przeanalizuj je . Wynika z niego , że na 

szybkość rozpuszczania się substancji mają wpływ : temperatura, mieszanie i rozdrobnienie 

substancji. 

Na podstawie tych wniosków odpowiedz na pytania: 

1 . Jak można przyspieszyć rozpuszczanie się substancji w wodzie? 

2 . Co to jest mieszanina oziębiająca? 

Postaraj się wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń – 9 i 10 na str.88 i 89. 

https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju


JĘZYK ANGIELSKI: 

Subject: Sugerowanie rozwiązań i udzielanie rady – ćwiczenia w mówieniu. 

 

Aim: 

- Give advice to help people (dawanie rad w celu pomocy ludziom). 

 

Podręcznik str. 62. 

 

Zastanów się nad pytaniami ‘THINK’ i postaraj się na nie odpowiedzieć ustnie: 

 

What can you do best; sing, dance, or play an instrument?  

(Co umiesz robić najlepiej: śpiewać, tańczyć czy grać na instrumencie?) 

 

How can you get better? 

(Jak możesz stać się w tym lepszy?) 

 

I. Przeczytaj dialog w zadaniu pierwszym. Postaraj się wybrać odpowiednie 

wyrazy. Zapisz je w zeszycie w punktach 1-6. Odpowiedz na pytanie: What 

does Kim want to learn (Czego chce nauczyć się Kim?) Następnie 

posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. Jeżeli nie jesteś w stanie 

zrozumieć dialogu, odsłuchaj go od razu. Na końcu znajdziesz odpowiedzi.  

 

Ścieżka dźwiękowa 2-13 

http:/rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/2-12-English-Plus-Options-

Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

 

II. Przejdź do zadania drugiego. Na podstawie dialogu uzupełnij wyrażenia z 

‘KEY PHRASES’. Zapisz je w zeszycie. Utrwal ich znajomość. 

 

KEY PHRASES 

 

Making and responding to suggestions (2) – sugerowanie i odpowiadanie 

na sugestie 

 

- What’s the best way to … ? – Jaki jest najleszy sposób na … ? 

- It’s probably best to … - Najprawdopodobniej najlepiej jest … 

- You can … - Możesz … 

- Yeah, but … - Tak, ale … 

- I suppose … - Przypuszczam …  

- That’s a … - To jest … 

- Great! – Świetnie! / Wspaniale! 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/2-12-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/2-12-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


Posłuchaj nagrania jeszcze raz i przećwicz te wyrażenia.  

III. W zadaniu trzecim posłuchaj ponownie dialogu, przeczytaj go na głos. 

Zwróć uwagę na poprawną wymowę. Koryguj ją. 

 

 

Things to do this year ...  – rzeczy do zrobienia w tym roku … 

IV. W zadaniu czwartym przeczytaj pięć sytuacji. Zastanów się jakich rad 

udzieliłbyś koledze / koleżance:  

 

 

1 cook really well - gotować naprawdę dobrze 

2 get really fit - stać się naprawdę sprawnym fizycznie 

3 meet new friends – poznać nowych przyjaciół 

4 make my teacher happy – uszczęśliwić mojego nauczyciela 

5 train my brain – trenować swój umysł 

 

Przeczytaj przykładowe rady i reakcje zamieszczone pod listą. Posłuż się 

nimi jako przykładem. 

 

Dla chętnych. Wykonaj zadanie piąte. Przeczytaj sytuacje w różowej 

ramce. Na podstawie dialogu w zadaniu pierwszym ułóż i napisz swój 

dialog. Użyj wyrażeń z ‘KEY PHRASES’. Wyślij na mój nowy adres do 

6.03: anita.smokowska@gmail.com  Ocena znajdzie się w e-dzienniku w 

kategorii dialog.  

Odpowiedzi: 

ex. 1 p. 62 

1 amazing, 2 salsa, 3 have, 4 money, 5 friend, 6 fun. Kim wants to learn salsa.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

1. Wzmacniamy mięśnie brzucha - wykonując minimum  3 serie po 8 skłonów z leżenia 

tyłem przy ugiętych nogach - jak w teście MTSF - zestaw  7. Zaliczenie próby nastąpi 

po powrocie do szkoły po kwarantannie.  Link strony z próbami MTSF: 

http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf 

      

 

 

 

mailto:anita.smokowska@gmail.com
http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf


MUZYKA: 

Temat: Instrumenty elektroniczne - klawiszowe. 

 

1.Przeczytaj wiadomości o instrumentach elektronicznych - podręcznik str. 100-101. 

2.Obejrzyj prezentację: 

https://www.slideserve.com/don/elektroniczne-instrumenty-klawiszowe 

3.Notatka ( przepisz do zeszytu lub wydrukuj) 

Elektroniczne instrumenty klawiszowe:  

Instrumenty klawiszowe Instrumenty klawiszowe – instrumenty muzyczne 

pochodzące z różnych grup: strunowych, dętych, samobrzmiących 

elektrycznych i elektronicznych mających jedną wspólną cechę posiadania klawiatury 

(zazwyczaj w stroju równomiernie temperowanym). 

Wśród elektrycznych instrumentów klawiszowych wyróżniamy: • Syntezator 

instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, w którym dźwięk 

jest syntezowany w układach elektronicznych poprzez niezależne modelowanie 

poszczególnych aspektów dźwięku. 

Keyboard • Keyboard (pol. klawiatura)aranżer – elektryczny lub 

elektroniczny instrument klawiszowy, pozwalający grającemu na grę z automatycznym 

akompaniamentem. Nowoczesne keyboardy wykorzystują system MIDI. 

Pianino elektroniczne • Pianino elektroniczne to instrument muzyczny zaliczany 

do elektrofonów. Jest to instrument klawiszowy o brzmieniu podobnym do pianina,  

w którym źródłem dźwięku są analogowe układy elektroniczne (generatory i 

modulatory).  

Pianino cyfrowe  • Pianino cyfrowe - instrument muzyczny zaliczany do elektrofonów. Jest 

on często mylony z keyboardem, choć obecnie różnice między tymi instrumentami są coraz 

mniejsze. 

Uwaga!!! 

Napisz krótką notatkę o syntezatorze.- podręcznik str.100 - 101 

Prześlij ją na podany adres ( aj.zawadzka1@wp.pl ) do 08.04.2020 r. 
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