
Klasa VII a 

15.04.2020 r. (środa) 

FIZYKA  

Temat: Moc i jej jednostki. 

 

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

chwilowej. 

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

Następnie wykonajcie zad.1,2 i 3 s.208. 

 

JĘZYK POLSKI  

(2h lekcyjne) 

Temat: Czy Skawiński to bohater tragiczny? Henryk Sienkiewicz Latarnik 

 

1. Zastanów się, jakie wymagania są stawiane kandydatom na stanowisko latarnika. Swoje 

pomysły zapisz w formie notatki wg wzoru: 

Latarnik: 

- musi być niezwykle sumiennym człowiekiem, 

- zdrowym i sprawnym fizycznie... 

 

2. Na podstawie powyższego zadania oraz treści lektury napisz ogłoszenie o poszukiwaniach 

latarnika do latarni w Aspinwall. Pamiętaj o niezbędnych wyznacznikach tej formy użytkowej 

(niedawno je sobie przypominaliśmy). 

 

3. Zwróć uwagę na poniższy harmonogram dnia Skawińskiego i zastanów się, jak mógł się 

czuć człowiek, żyjąc dzień po dniu w ten sposób. Zapisz notatkę: 

Harmonogram zajęć Skawińskiego 

4. Przypomnij sobie, czym jest arkadia? W tym celu wróć do s. 151 podręcznika i 

przeczytaj jeszcze raz Mam pojęcie dotyczące hasła: Motyw arkadyjski. Teraz  znajdź w 

tekście Latarnika opis wyspy (wypisz do zeszytu kilka cytatów) i postaraj się ją sobie 

wyobrazić (możesz swoją wizualizację narysować w zeszycie). 

 



5. Przeczytaj poniższą notatkę i zastanów się czym była dla Skawińskiego wyspa i dlaczego 

pragnął już do końca życia pozostać w swojej latarni? Odpowiedź zapisz swoimi słowami do 

zeszytu. 

 

6. Zastanów się teraz nad symboliką dwóch przestrzeni pojawiających się w utworze: 

bezkresnego morza i latarni. Przeanalizuj poniższą notatkę i zapisz do zeszytu. 

 

 

7. Pochyl się teraz nad fragmentem opisującym dostanie tajemniczej paczki, która zawierała 

Pana Tadeusza. Przeanalizuj zachowania bohatera i przeżycia wywołane lekturą utworu. W 

tym celu wykonaj tabelę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Do zrozumienia tego, co mógł czuć Skawiński, niezbędnym jest zrozumienie kontekstu 

historycznego. By lepiej zrozumieć, co było powodem bezbrzeżnej nostalgii (tęsknota za 

krajem ojczystym), którą poczuł pod wpływem lektury epopei narodowej. 

 

PRACA DOMOWA 

Zastanów się, czy Skawiński to bohater tragiczny. Swoją odpowiedź poprzyj argumentami (na 

tak bądź na nie). Przykładowe odpowiedzi otrzymasz na następnej lekcji. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

kl. VII gr 1 i 2 

Subject: Review Unit 5 – podsumowanie wiadomości z rozdziału piątego w ćwiczeniach 

utrwalających słownictwo i gramatykę.  

 

Podręcznik str. 64. 

 

I. Wykonaj zadanie pierwsze. Przypomnij sobie  słownictwo dotyczące miar ze str. 

56-57. W zeszycie w punktach 1-6 wpisz słowa z ramki, tak aby pasowały do 

kategorii. Utrwal to słownictwo.  

II. Zapisz zdania w zeszycie i uzupełnij je odpowiednią formą słów z ramki. Od 

czasowników utwórz rzeczowniki (nazwy zawodów). Przypomnij i utrwal zawody 

wprowadzone na str. 60. 

III. Przypomnij sobie zasady stopniowania przymiotników ze str.59. Na podstawie 

informacji w tabelce i słów podanych w punktach 1-6 napisz w zeszycie zdania o 

sportowcach. Utrwal zasady stopniowania.  

IV. Przypomnij sobie informację o czasownikach can i could ze str. 61. W zadaniu 

czwartym uzupełnij mini dialogi wyrazami z ramki. W zeszycie wpisz w punktach 

1-5 tylko właściwe słowa. Utrwal zasady użycia czasownika can / could i 

tworzenia z nim zdań. 

 

 



WYCHOWANIE  FIZYCZNE  

 SF: Wzmacniamy mięśnie kończyn dolnych. Wykonujemy test skoczności 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 dwukrotny test skoczności, przy pomocy asystenta – o ile możliwe -  zwracając 

uwagę na bezpieczeństwo (odległość od ściany, porowate podłoże, odpowiednie obuwie). 

Zalecam aby ćwiczenia te wykonywać przynajmniej przez kilka dni. Zaliczenie próby nastąpi 

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

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

 

GEOGRAFIA  

Temat: Turystyka. 

Zajrzyj do podręcznika na str. 169 – 175. 

Po przeczytaniu tego tematu będziesz wiedział(a): 

1. Co to jest turystyka? 

2. Jakie są rodzaje turystyki? 

3. Jakie walory turystyczne posiada Polska? 

4. Jakie obiekty z Polski znajdują się na Liście światowego dziedzictwa  UNESCO? 

Zwróć uwagę, że: 

- Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie zarówno dla turystów z Polski jak i zza granicy. 

- mamy w Polsce bardzo dużo miejsc odznaczających się dużą atrakcyjnością pod względem 

przyrodniczym oraz kulturowym (potrafisz podać przykłady?). 

-mamy też w Polsce obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (potrafisz 

wymienić przykłady kilku takich obiektów?). 

Wejdź na https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DdjTUXgS9 

Na podstawie informacji z tej strony, udziel odpowiedzi na poniższe 3 pytania, które zapisz w 

zeszycie. 

1.Jak zmieniła się liczba zagranicznych turystów przyjeżdżających do Polski między rokiem 

1995 a 2005?  

Odp:  

2.Korzystając z danych przedstawionych na diagramie - Struktura narodowościowa turystów 

zagranicznych  w Polsce w 2012r.  

- oblicz, jaki odsetek stanowią w Polsce turyści z Unii Europejskiej. 

Odp:  

http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DdjTUXgS9


- podaj nazwę kraju, będącego sąsiadem Polski, z którego przyjeżdża do nas najwięcej 

turystów. 

Odp:  

3.Wpisz  po 2 przykłady walorów turystycznych naszego regionu.   

  

Walory turystyczne Suwalszczyzny 

  

Walory wypoczynkowe:  

  

dla aktywnych............................................, …..............................................................  

  

dla biernych.................................................., …...............................................................  

  

Walory krajoznawcze:  

  

Przyrodnicze.................................................., ….................................................  

  

Kulturowe................................................., .....................................................................  

 

 

CHEMIA  

 

Temat : Rodzaje roztworów . 

 

Widomości z podręcznika i zadania w zeszycie ćwiczeń , rozłożone  zostały na dwie godziny 

lekcyjne . 

 

 

ZAJĘCIA KREATYWNE /w ramach zajęć świetlicowych/ 

 

Temat: Zdrowe odżywianie. 

Zachęcam do objerzenia filmów „Dobre i złe nawyki żywieniowe u dzieci” dostępnych w 

podanych linkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=gY3yacVr2yo 

https://www.youtube.com/watch?v=Pq4c3vb4Ej4  

 

 

16.04.2020 r. (czwartek) 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=gY3yacVr2yo
https://www.youtube.com/watch?v=Pq4c3vb4Ej4
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. 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

Donnerstag, den 16. April 2020 

Thema: Wie heißen die Sportarten? / Jak nazywają  się  dyscypliny sportu? / 

Podręcznik, str.104,116 

Zadanie 1. /kod do nagrań masz na początku podręcznika – możesz go zeskanować lub 

wpisać na stronie docwiczenia.pl/ 

Następnie wykonaj zadanie 4, korzystając z poznanych w zadaniu 1 nazw dyscyplin sportu. 

Wykonaj teraz zadanie 5 w zeszycie; każde pytanie przetłumacz na język polski. 

To dobry moment, żeby powtórzyć sobie zaimki pytające. Pomoże Wam w tym film, który 

znajdziecie pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=QBqCrCN67Kg 

Ćwiczenia utrwalające: 

Z ćwiczeń poniżej wybierz dwa  i wykonaj je starannie w zeszycie. 

Możesz zrobić oczywiście wszystkie W razie pytań skontaktuj się ze mną na messengerze. 

Ich wünsche Euch frohes und ruhiges Ostern! 

https://www.youtube.com/watch?v=QBqCrCN67Kg


 

 

JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня шестнадцатое апреля 2020 года. 

Урок 55 

Тема: Uczymy się piosenki „Весна”. 

Piosenka „Весна” jest z repertuaru Anny German. Była to polska piosenkarka, która tworzyła 

i śpiewała w latach 60-70. Anna German śpiewała i nagrywała płyty również w języku 

rosyjskim, między innym dlatego zdobyła ogromną popularność i sympatię wśród Rosjan.  



Piosenka ta jest o wiośnie i o tym, co w tym czasie dzieje się z ludźmi. W sposób żartobliwy 

jest mowa o człowieku, który z przyjściem wiosny dziwnie się zachowuje, sam do siebie się 

uśmiecha, traci głowę i ma problemy z sercem. I żaden nawet najlepszy lekarz nie może 

pomóc  

1. Posłuchaj, jak śpiewa tę piosenkę Anna German. Nagranie znajdziesz otwierając poniższy 

link.  

https://www.youtube.com/watch?v=RHc3aZpHdEQ 

A jeżeli link zawiedzie, to odnajdź  nagranie na YouTube. 

2.  A teraz zapoznaj się z tekstem piosenki (przeczytaj go). W poszczególnych wyrazach są 

podkreślone akcentowane samogłoski.  

I zwrotka 

Вот идёт по свету человек-чудак, 

cам себе тихонько улыбаясь. 

Видно в голове какой-нибудь пустяк, 

c сердцем видно, что-нибудь не так. 

Refren 

Приходит время, с юга птицы прилетают, 

cнеговые горы тают и не до сна. 

Приходит время, люди головы теряют. 

И это время называется весна. 

II zwrotka 

Сколько сердце валидолом не лечи, 

всё равно сплошные перебои. 

Сколько тут нe жалуйся и нe ворчи, 

не помогут лучшие врачи. 

Refren 

Приходит время, с юга птицы прилетают, 

cнеговые горы тают и не до сна. 

Приходит время, люди головы теряют. 

И это время называется весна. 

III zwrotka 

Поезжай в Антарктику без лишних слов. 

Там сейчас как раз в разгаре осень. 

На полгода ты без всяких докторов 

cнова будешь весел и здоров. 

Refren 

Приходит время, с юга птицы прилетают, 

cнеговые горы тают и не до сна. 

Приходит время, люди головы теряют. 

И это время называется весна. 

https://www.youtube.com/watch?v=RHc3aZpHdEQ


3. Przepisz pierwszą zwrotkę i refren do zeszytu. Skup się teraz na tym.  

Aby przyswoić tekst przeczytaj 2-3 razy I zwrotkę i refren.  

Następnie wróć jeszcze raz do nagrania i go wysłuchaj.  

Potem śpiewaj razem z Anną German.  

Kiedy „oswoisz” się z melodią, to spróbuj zaśpiewać sam(a). 

Kiedy opanujesz I zwrotkę, to możesz przejść do nauki następnych, podobnie postępując. 

 Ale to zadanie pozostawiam miłośnikom muzyki  

Celem dzisiejszej lekcji jest nauczenie się I zwrotki i refrenu piosenki „Весна”. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Wyznaczanie wielkości ze wzorów. 

 Przypominając  lekcję z wtorku 7 IV wykonaj zadanie 4 str.187 punkty b, d i h- pamiętaj 

o „pracy krok po kroku”- chodzi mi o to, by były wszystkie zapisy do wyprowadzenia wzoru. 

 

INFORMATYKA  

Temat: Utrwalenie wiadomości z informatyki – cz. I 

Proszę wykonać poniższe polecenia: 

UWAGA. Niektóre zadania zawierają więcej niż jedną poprawną odpowiedź. 

 

1.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Do podstawowych zasad bezpiecznej pracy z komputerem należą m.in. 

A. dbałość o porządek na stanowisku komputerowym, zakaz jedzenia i picia przy  

komputerze. 

B. natychmiastowe informowanie nauczyciela o zauważonych usterkach. 

C. unikanie bezpośredniego patrzenia na ekran monitora. 

D. logowanie się tylko na swoje konto komputerowe. 

2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Komputer to 

A. elektroniczna maszyna cyfrowa. 

B. urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji – danych. 

C. narzędzie, na które składa się sprzęt (ang. hardware) i oprogramowanie (ang. 

software). 

D. inteligentna maszyna zastępująca w pracy człowieka. 

3.    Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Termin software oznacza 

A. oprogramowanie komputera. 

B. sprzęt komputerowy. 

C. wnętrze komputera. 

D. pamięć komputera. 



4.  Wybierz właściwe określenia z ramki i uzupełnij nimi poniższe zdanie. 

Microsoft Office • Microsoft Windows • Scratch • Linux 

 

Systemem operacyjnym komputera może być ………………………....... lub  

………….…….………… 

5.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Liczba dwójkowa 11012 to następująca liczba dziesiętna: 

A. 44. 

B. 23. 

C. 13. 

D. 10. 

6.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Liczba dziesiętna 255 to następująca liczba szesnastkowa (zapisana w systemie 

szesnastkowym): 

A. 9916. 

B. FF16. 

C.10016. 

D. 5516. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

AF: Wzmacniamy mięśnie brzucha poprzez ćwiczenia kształtujące.    

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

fizycznego. Następnie, po zapoznaniu się z ćwiczeniami na brzuch zaprezentowane na filmiku 

przez instruktorkę I. Tyszko 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=644&v=e3g2hnbLEE4&feature=emb_title   

staramy się wykonywać trening przynajmniej  3 razy w tygodniu przez dziesięć minut, które 

sprawią, że  brzuch stanie się szczupły i mocny. Ćwiczymy przez 50 sekund, po czym 

odpoczywamy 10 sekund. I kolejne ćwiczenie - 50 sekund, i znów 10 sekund przerwy. 

Dziesięć takich ćwiczeń da Ci poczuć, że faktycznie masz mięśnie brzucha. Powodzenia! 

 

JEZYK  POLSKI  

 

Temat: Latarnik – arcydzieło kompozycji. 

 

Przykładowe odpowiedzi do pracy domowej z 15.04: 

Tak, Skawiński to bohater tragiczny, gdyż stracił upragnioną pracę latarnika, znów musiał 

tułać się po świecie.  

Nie, nie jest on bohaterem tragicznym, gdyż odzyskał poczucie tożsamości narodowej, 

odnalazł poczucie przynależności, poczuł się Polakiem. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=644&v=e3g2hnbLEE4&feature=emb_title


1. Przeczytaj z podręcznika ze s. 162 Mam pojęcie o cechach utworów epickich, do których 

należy Latarnik (rodzaj: epika, gatunek: nowela). 

 

2. Zwróć uwagę na poniższy schemat fabularny Latarnika. Zauważ, że układ zdarzeń jest 

symetryczny (klamrą akcji jest zwolnienie z posady latarnika), a utwór ma kompozycję 

otwartą (nie znamy dalszych losów Skawińskiego). Zapisz schemat w zeszycie. 

 

SCHEMAT FABULARNY LATARNIKA 

 

 

3. Przypomnij sobie czym jest wątek. Zwróć uwagę, z ilu wątków składa się nowela Latarnik. 

 

NOTATKA: 

 

4. Przeczytaj z podręcznika, czym jest retrospekcja (Mam pojęcie ze s. 162). Postaraj się 

odnaleźć w treści Latarnika taki fragment, który przenosi nas do przeszłości Skawińskiego. 

Są w nim opisane jego tułacze losy – to jest właśnie zabieg retrospekcji (przywołanie 

wydarzeń wcześniejszych niż akcja utworu). Zastanów się nad funkcją retrospekcji w 

utworze, np.: 

 



5. Zanotuj cechy noweli jako gatunku literackiego. 

 

6. Zapisz notatkę – puentę naszych rozważań. Wyjaśniony jest w niej głębszy, metaforyczny 

sens utworu. 

 

Uwaga! 

Kolejną naszą lekturą będzie opowiadanie Stary człowiek i morze E. Hemingwaya. Tydzień 

przed omawianiem zostanie zapowiedziany test ze znajomości dzieła 

 

PLASTYKA  

Temat:  Film – twórcy i środki wyrazu. 

1. Zapisz temat do zeszytu i zapoznaj się z tematem 21. Film – twórcy i środki wyrazu ze 

s. 83-85. Następnie wejdź w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg  i obejrzyj film o początkach kinematografii. 

 

Jeżeli Cię to zainteresowało, możesz obejrzeć kolejne odcinki serii (o efektach specjalnych 

Georgesa Meliesa): https://www.youtube.com/watch?v=ELI7nQqh36w  , a także o rozwoju 

kina niemego na świecie: 

https://www.youtube.com/results?search_query=historia+kina+odc+3  czy o kinie 

amerykańskim:  https://www.youtube.com/results?search_query=historia+kina+odc+4 

  

Uwaga! Jeżeli jeszcze nie wysłałeś zaległych prac: „Mój surrealistyczny sen”, biżuteria 

secesyjna czy ozdoba wielkanocna, zrób to jak najszybciej, żeby poprawić swoją ocenę z 

plastyki. Możesz to zrobić, wysyłając pod adres e-mail z dopiskiem wskazanym w 

poleceniu lub na moje konto na Messengerze. Termin popraw powyższych prac mija z 

dniem: 23. 04. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg
https://www.youtube.com/watch?v=ELI7nQqh36w
https://www.youtube.com/results?search_query=historia+kina+odc+3
https://www.youtube.com/results?search_query=historia+kina+odc+4


17.04.2020 r.(piątek) 
 
 

BIOLOGIA  

     

Temat: Budowa i funkcje żeńskiego układu rozrodczego. 

 
Przeczytaj temat z podręcznika ze str.232- 234. Na podstawie informacji w podręczniku 

napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 
1 . Jakie są objawy dojrzewania dziewcząt? 
2 . Z jakich elementów zbudowany jest żeński układ rozrodczy? 
3 . Jakie funkcje pełnią poszczególne elementy układu rozrodczego kobiety? 
 
 
GEOGRAFIA  

 

Temat: Wakacje w Polsce. 

Wejdź na: https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q w trakcie oglądania sporządź 

w  zeszycie listę 10 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które zostały zaprezentowane jako 

miejsca polecane do odwiedzenia w czasie np. wakacji. 

10 najpiękniejszych miejsc w Polsce: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Uzupełnij temat „Turystyka” w zeszycie ćwiczeń str. 95 – 97. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q


HISTORIA  

 

Temat:  Świat po I wojnie światowej. 

 

Zapamiętaj: 

1. Nowy porządek powojenny został wprowadzony przez traktat wersalski, podpisany 28 

czerwca 1919r. Na jego mocy Niemcy utraciły posiadłości kolonialne  i część terytorium. 

Zdemilitaryzowano Nadrenię i zredukowano liczebność armii niemieckiej. Ustalono wysokie 

odszkodowania wojenne. 

2. Z Austrią, Węgrami i Turcją podpisano osobne traktaty. Państwa te utraciły część swojego 

terytorium, musiały zredukować armię i wypłacić reparacje wojenne. 

3. Powstały nowe państwa - Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, 

Królestwo SHS oraz Irlandia. 

4. W 1929r.doszło do krachu na giełdzie nowojorskiej. Był to początek wielkiego kryzysu 

gospodarczego- gwałtownie spadła produkcja i wzrosło bezrobocie. 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- 1920r.- powstanie Ligi Narodów, 

- XI.1918r-VI.1919r.-obrady konferencji paryskiej, 

- 1925r.- układ w Locarno, 

-1933r. - wprowadzenie New Deal, 

 

Na podstawie podręcznika str.188-189-190-191  wyjaśnij znaczenie terminów: 

- wielki kryzys, 

- demilitaryzacja, 

- czarny czwartek, 

- New Deal 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie: 1,2,4 str.84-85. 
 

 

MATEMATYKA  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności dotyczących równań. 

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości z działu „Równania” rozwiąż zadania 7, 9 

str.188 oraz 13 str. 189 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Subject:  Review Unit 5 – podsumowanie wiadomości z rozdziału piątego w ćwiczeniach 

utrwalających sprawność mówienia i słuchania.  

Podręcznik str. 64. 

I. Zadanie piąte jest przykładem zadania egzaminacyjnego. Należy w nim tak 

przekształcić podane zdanie używając dodatkowego, podanego słowa, aby to nowo 

utworzone miało taki sam sens jak zdanie pierwotne. Nie wolno zmieniać formy 

podanego słowa. Jest to tzw. transformacja zdań. Na przykład: 



1 There is no other mountain in Europe that is higher than Mont Blanc. 

(Nie ma innej góry w Europie, która byłaby wyższa niż Mont Blanc.) 

 

Słowo, którego należy użyć przy transformacji to HIGHEST – najwyższa 

Zdanie po transformacji powinno brzmieć: 

Mont Blanc is the highest mountain in Europe. 

 (Mont Blanc jest najwyższą górą w Europie.) 

Zapisz przekształcone zdania w zeszycie. 

II. Przypomnij sobie wyrażenia dotyczące sugerowania rozwiązań i udzielania rad ze 

str. 62. W zadaniu szóstym uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki. Przepisz 

wyrażenia do zeszytu w punktach 1-7. Przeczytaj dialog kilkukrotnie i utrwal 

wyrażenia.  

 

III. Przeczytaj zdania 1-6 w zadaniu siódmym. Posłuchaj nagrania 2.14 (link poniżej) i 

oznacz zdania jako prawdziwe lub fałszywe. Dla dokładnego zrozumienia 

zamieszczam transkrypcję. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-14-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-14-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/2-14-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


 

 

 

 

 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Poznajemy współczesną piramidę żywienia dla dzieci i młodzieży. 

Proszę o zapoznanie się z nową (obowiązującą d 2019 roku) piramidą żywienia dzieci i 

młodzieży) dostępną  pod linkiem:  https://dietetycy.org.pl/piramida-zywienia-dzieci-i-

mlodziezy/                                          

Zachęcam wszystkich do stosowania jej zaleceń w imię zachowania zdrowia. 

 
 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Choć nie widzimy się w szkole , pamiętam o Tobie  i mam dla Ciebie parę rad:  

 Dobrze zaplanuj swój dzień : znajdź czas  na każdy przedmiot, ale też 

na odpoczynek  i zabawę . 

 Korzystaj z planu dnia -  zapisuj zadania, które masz dziś do 

wykonania . 

 Spróbuj uczyć się przed południem i regularnie rób przerwy. 

 Nie możesz spotykać się ze znajomymi -  ZOSTAŃ W DOMU                            

i wykorzystaj ten czas na rozwijanie  swoich zainteresowań .  

                                                           

Jeżeli macie  jakieś pytania, problemy to  jestem dostępna dla Was  od poniedziałku  do 

piątku  w celu konsultacji. 

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywienia-dzieci-i-mlodziezy/
https://dietetycy.org.pl/piramida-zywienia-dzieci-i-mlodziezy/

