
KLASA VIIA 

11.05.2020 r. (poniedziałek) 

MATEMATYKA  

Temat: Praca klasowa z działu „Elementy statystyki opisowej” 

Na wsipnet.pl otwórz dostępny test 1 i 2 z elementów statystyki opisowej. Wykonaj je najlepiej 

jak potrafisz. Na rozwiązanie masz czas do 12 maja do godz. 20. Ocena będzie jedna.  

 

RELIGIA  

Temat: Maj miesiącem Maryi. 

 

1. Posłuchaj piosenek i naucz się śpiewać:  

https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU Chwalcie Łąki umajone 

https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU Jezus swoją Matkę pozostawił 

 

CHEMIA  

Temat: Powtórzenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych. 
Temat na dwie godziny lekcyjne. 

 
W podręczniku na str. 192 – 193 mamy zamieszczone podsumowanie tego działu. Przypomnij 

sobie te wiadomości , a następnie wykonaj w zeszycie zadania powtórzeniowe z podręcznika ze 

str.194 – 1, 2, 4. 

 

 
JĘZYK POLSKI  

PONIEDZIAŁEK, 11 MAJA 2020 R., WTOREK, 12 MAJA 2020 R. 

 

Temat: Pokonać przestworza. O Ikarze znad Dunajca. 

 

POPRAWA SPRAWDZIANU 

14 maja (w godz. 18.00 – 18.40) odbędzie się poprawa sprawdzianu ze słowotwórstwa. 

Wzorem poprzednich sprawdzianów należy wejść o wyznaczonej godzinie pod link: 

https://forms.gle/6tD82rMKpksQqhLy6 Następnie wpisać (poprawny!) adres e-mail, a w 

kodzie ucznia 7A + numer z dziennika. Ze względu na sygnalizowane problemy, test został 

wydłużony o 10 minut (przy zachowaniu takiej samej ilości pytań). Uwaga! Jeżeli w 

odpowiedziach znajdą się przykłady nieadekwatne do podanych przeze mnie, uznam to za próbę 

ściągania i otrzymasz 0 p. Skup się na rzetelnym powtórzeniu materiału, a na pewno uda Ci się 

poprawić sprawdzian.  

https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU
https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU
https://forms.gle/6tD82rMKpksQqhLy6


1. Przeczytaj poniższy fragment zaczerpnięty z Mitologii Jana Parandowskiego – mit o Dedalu i 

Ikarze. 

 

Jan Parandowski „Dedal i Ikar”  

Minos panował na Krecie. Był to rozumny król, który swoją potęgę umiał rozszerzyć bez 

podbojów(...). Jego żona Pezyfae, urodziła dziecko, które miało kształt byka i człowieka. Ten syn 

szkaradny wyrósł na groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Król obawiając się, aby 

straszydło nie szkodziło jego poddanym, postanowił je zamknąćw jakimś bezpiecznym miejscu. 

W tym celu wybudowano gmach, labirynt, o niezliczonej liczbie pokoi, z których gmatwaniny 

Minotaur wyplątać się nie mógł. Budowę labiryntu prowadził Ateńczyk Dedal. Był on mistrzem 

we wszystkich sztukach(...), wynalazł mnóstwo pożytecznych rzeczy, np. świder,(...). Król kochał 

go tak bardzo, że nie chciał się z nim rozstać nawet wtedy, gdy Dedal, trapiony tęsknotąza 

ojczyzną, usilnie prosił o pozwolenie wyjazdu. Król nie pozwolił.(...) Wówczas Dedal wymyślił 

nowy i niesłychany sposób ucieczki. Z piór ptasich, sklejonych woskiem, sporządził olbrzymie 

skrzydła dla siebie i dla swego syna, Ikara. Obaj przytwierdzili sobie skrzydła do ramion, a 

zanim ruszyli w drogę, rzekł ojciec do syna: „ Pamiętaj, synu, żebyś zawsze latał środkiem, 

między morzem a niebem. Nie wolno ci zbyt wysoko szybować, gdyż gorąco promieni 

słonecznych roztopi wosk, który spaja skrzydła; ani zlatuj zbyt nisko, aby wilgocią wody nie 

nasiąkły pióra”. Dedal leciał pierwszy i pokazywał drogę synowi. (...) Zdumienie ogarnęło ludzi 

na widok czarodzieja, który ptakom wydarł tajemnicę lotu i pokonał powietrze (...). Ikar, 

uniesiony zachwytem nad potęgą wynalazku, zapomniał o przestrogach ojca i coraz wyżej 

wzbijał się w błękitne przestworza.(...) Pod wpływem żaru słonecznego wosk stopniał i pióra, 

jedno po drugim, zaczęły opadać. Ikar jak gromem rażony runął z wysokości na ziemię i zabił 

się na miejscu.  

 

2. Wykonaj poniższe zadanie w zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Przyjrzyj się poniższym trzem sławnym obrazom z motywem Ikara. Zwróć uwagę, jak różnie 

został ujęty temat. Zastanów się, na czym skupili się poszczególni twórcy? Które momenty jego 

historii przedstawili? Co było dla nich ważne? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Paul Rubens, „Upadek Ikara”    Herbert James Draper, „Lament nad Ikarem” 

 

Pieter Bruegel, „Pejzaż z upadkiem Ikara” 
 

4. Odczytaj w podręczniku, czym jest motyw ikaryjski – „Mam pojęcie” ze s. 194. 

 

5. Przeczytaj tekst Aleksandra Minorskiego „Ikar znad Dunajca” ze s. 192 – 194. W trakcie 

lektury zwróć uwagę, w jaki sposób ujawnia się w tekście motyw ikaryjski. 

 

6. Zastanów się i zapisz w zeszycie, w czym bohater przypomina mitycznego Ikara. Następnie 

zapisz w czterech punktach odtworzenie drogi bohatera do lotu w przestworzach. 

 

 

 



Przykładowe rozwiązanie: 

Jan, tak jak mityczny Ikar, wzbił się w powietrze za pomocą konstrukcji zbudowanej na wzór 

ptasich skrzydeł. 

Droga bohatera do lotu w przestworzach: 

1. Dziecięce obserwacje latających ptaków. 

2. Legenda opowiedziana przez dziadka. 

3. Budowanie latającej maszyny. 

4. Lot w przestworza. 

 

7. Dzięki czemu Jan mógł zrealizować marzenia z dzieciństwa? Jakie cechy charakteru mu na to 

pozwoliły? 

Np. był uparty, nie rezygnował z marzeń, odważył się je realizować, wytrwale podejmował 

kolejne próby, był wnikliwym obserwatorem natury, cechował się odwagą, nie przejmował się 

opiniami ludzi; 

 

PRACA DOMOWA 

1. Prześledź wzór opisu przeżyć wewnętrznych ze s. 94. Opisz przeżycia Jana podczas lotu 

(zadanie 7. s. 194). Zrób to w skróconej formie, lecz pamiętaj o zrealizowaniu wszystkich 

punktów ze schematu opisu przeżyć wewnętrznych. Twoja praca nie musi zawierać 200 

wyrazów. 

 

2. Odpowiedz pisemnie na pytania: 8. i 9. ze s. 194. Kilkuzdaniowa wypowiedź. W zadaniu 8. 

nie zapomnij o podaniu argumentów, uzasadniając swoją opinię. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

gr. 1,2 

Subject: Udzielanie instrukcji i proszenie o radę w kontekście uprawiania sportu.  

Podręcznik str. 74. 

I. Odpowiedz na pytanie: What types of sport and activities can you do at school? 

I can go to dance classes, practice playing volleybal, … . 

II. Przejdź do zad. 1. Przeczytaj dialog i uzupełnij go wyrazami z ramki. Słowa wpisz do 

zeszytu. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. Przeczytaj dialog na głos. 

Odpowiedz na pytanie: 

Which two items of safety equipement does Mark need? (Jakich dwóch sprzętów bezpieczeństwa 

potrzebuje Mark?) 

Mark needs … and … . 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-24-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-24-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-24-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


III. Wykonaj zad. 2. Zapoznaj się z tabelką KEY PHRASES. Uzupełnij jednym wyrazem 

wyrażenia w niej zawarte. Nie patrz na dialog. Posłuchaj nagrania i sprawdź. Zapamiętaj 

wyrażenia. 

 

KEY PHRASES 

Udzielanie instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa 

It’s … to … ( Ważnym jest …) 

I / You / It need (s) … (Ja muszę / Ty musisz / To musi …) 

Make …  that … (Upewnij się, że …) 

Don’t … (Nie martw się …) 

Try (not) … (Postaraj się (nie) …) 

Remember … (Pamiętaj o …) 

You’ll be fine … (Będzie z tobą dobrze jeżeli …)  

 

IV. Uporządkuj w zeszycie dialog z zad. 4.  Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź 

poprawność. Przeczytaj dialog na głos.  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-25-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

V. Przećwicz czytanie dialogów. Słuchaj nagrań tyle razy, ile potrzebujesz dla utrwalenia 

poprawnej wymowy. Zapamiętaj wyrażenia z key phrases.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Wykonujemy ćwiczenia równoważne ciała. 

 

Po obejrzeniu filmiku o linku:  https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU- zk 

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki. Następnie wykonujemy 4 ćwiczenia 

równoważne w 3 seriach. 

 

MUZYKA  

Temat:  Starożytność. 

Otwórz podręcznik na str. 124 - 125 i przeczytaj o starożytności. 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-25-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-25-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk


12.05.2020r. (wtorek) 

 

JEZYK NIEMIECKI  

Thema: Besuch in München. /Wizyta w Monachium./ 

1.Znajdź w internecie informacje o atrakcjach Monachium. 

2.Wykonaj zadanie 2/113. 

3. Zadanie 1/113: Posłuchaj kilkakrotnie dialogu, następnie przepisz do zeszytu tekst z 

właściwymi informacjami. 

4. Zadanie 3/113 

Spotkanie na skype w czwartek, o g. 9.00, obowiązkowo dla wszystkich uczniów.  

 

JĘZYK ROSYJSKI  

Сегодня двенадцатое мая 2020 года. 

Урок 62 

Тема: Кто они по профессии? - nazwy zawodów. 

 

1. Przepisz te pytania do zeszytu wraz z ich tłumaczeniem. 

Кто они по профессии? [Kim oni są z zawodu?] 

Кто он по профессии? [Kim on jest z zawodu?] 

Кто онa по профессии? [Kim ona jest z zawodu?] 

Na powyższe pytania w języku rosyjskim odpowiemy następująco: 

Он учитель.  [On jest nauczycielem.] 

Она учительница. [Ona jest nauczycielką.] 

Zwróć uwagę na konstrukcję tych zdań. Tworzymy je tak samo jak zdania typu: Он ученик. 

Она полька. 

Zdania zapisane pogrubioną czcionką przepisz do zeszytu.  

2. Otwórz podręcznik na stronie 88 i przeczytaj słówka, które znajdują się w ramce  

w ćwiczeniu 1a. Słówka te oznaczają zawody. Przepisz je do zeszytu w słupku.  

3. Następnie otwórz słownik na części rosyjsko-polskiej i odnajdź znaczenie tych słówek. 

Tłumaczenie zapisz w zeszycie obok wypisanych rosyjskich wyrazów (po myślniku), np.  

учитель - nauczyciel.  

4. Po przetłumaczeniu słówek wykonaj ćwiczenie 1a/88 (ustnie). 



5. Przetłumacz następujące zdania na język rosyjski i zapisz je w zeszycie. 

Marta jest lekarzem.  

Tata jest kucharzem.  

Mój brat jest piłkarzem.  

On jest fryzjerem.  

Kim jesteś z zawodu? 

JĘZYK POLSKI  

WTOREK, 12 MAJA 2020 R., ŚRODA, 13 MAJA 2020 R. 

 

Temat: Jak literatura może łączyć się z rzeczywistością? Michał Głowiński, Aleksandra 

Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Świat przedstawiony utworu literackiego wobec 

rzeczywistości 

 

 

1. Wykonaj poniższe zadanie. 

 

2. Jakie zauważasz związki literatury z życiem? Przykładowe odpowiedzi: 

Literatura zawiera jakiś obraz rzeczywistego świata, działań ludzkich, pokazuje jakieś zjawiska 

rzeczywistości zewnętrznej lub wewnętrznej, psychicznej, problemy ludzi żyjących w określonych 

czasach. 

 

3. Przeczytaj tekst „Świat przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości” ze s. 

195 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1. ze s. 196. 

 

4. Przeczytaj zawartość ramki „Mam pojęcie” ze s. 196, następnie przystąp do wykonania 

poniższego zadania (zapisz je w zeszycie). 



 

5. Zadania 9. - 11. ze s. 196 wykonaj pisemnie w zeszycie. Odpowiedz zwięźle na pytania, 

udzielając jednej odpowiedzi w formie krótkiej notatki. Jeżeli masz problem z odpowiedzią, 

wróć jeszcze raz do tekstu – tam ją znajdziesz. 

 

6. Wykonaj zadanie 14. ze s. 196, udzielając wyczerpującej odpowiedzi. Odnieś się w niej do 

własnych doświadczeń, przemyśleń na temat literatury. Podaj przykłady. Twoja odpowiedź ma 

przybrać formę mniejszej rozprawki. 

 
 

HISTORIA  

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. 

            Temat podzielony na 2 jednostki . 

 

I. Społeczne skutki I wojny światowej. Wpływ mass mediów na społeczeństwo. 

 

W zeszycie zapisz: 

Społeczne skutki I wojny światowej: 

- upadek monarchii, 

- demokratyzacja społeczeństwa, 

- powszechne szkolnictwo podstawowe, 

- rozdzielenie działalności kościoła od państwa, 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1,2 str.92. 

 

FIZYKA  

 Rozpoczynamy nowy dział fizyki-”Termodynamika”. 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura. 
 

1. Przeczytajcie z podręcznika treści ze s.226-231. 

2. W zeszytach zanotujcie definicję pojęcia “energia wewnętrzna” i czym jest” temperatura”. 

Natomiast ze s.231 przepiszcie jak należy przeliczać stopnie Celsjusza na kelwiny ( wraz  z 

przykładem). 

3. Przeanalizujcie ilustracje przedstawione na s. 229. Porównajcie najwyższe i najniższe 

temperatury występujące na Ziemi i we Wszechświecie (ustnie). 



MATEMATYKA  

 

Temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie 

Dzisiaj zachęcam do pracy na stronie Internetowej pi-stacja. Wyobraźcie, że wróciliście 

do klasy. Jeżeli skopiujecie pierwszy link i przejdziecie na stronę, to po prawej stronie ukażą 

Wam się pozostałe tytuły filmów. Proszę obejrzeć je wszystkie (4), wykonując razem 

z prowadzącym ćwiczenia. Wiedza z filmów przyda nam się na kolejnych dwóch lekcjach. 

Miłej pracy. 

https://pistacja.tv/film/mat00402-uklad-wspolrzednych-wprowadzenie?playlist=610 

https://pistacja.tv/film/mat00403-odczytywanie-i-zaznaczanie-punktow-w-ukladzie-

wspolrzednych?playlist=610 

https://pistacja.tv/film/mat00838-dlugosc-i-srodek-odcinka-w-ukladzie-

wspolrzednych?playlist=610 

https://pistacja.tv/film/mat00839-szukanie-punktow-wspolliniowych?playlist=610 

 

BIOLOGIA  

Temat: Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki. 

 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.249 – 251. 

Następnie napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Jakie są rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową? 

2 . Wyjaśnij, na czym polegają trudności w diagnozowaniu i leczeniu chorób przenoszonych 

drogą płciową? 

3 . W jaki sposób chronić się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową? 

 

 

 

13.05.2020 r. (środa) 
 

 

FIZYKA  

 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura-zadania. 

 

Przypomnijcie i utrwalcie treści przeczytane na poprzedniej lekcji.  

Rozwiążcie w zeszytach zad.1, 2, 3 s.231-232 z podręcznika. 

https://pistacja.tv/film/mat00402-uklad-wspolrzednych-wprowadzenie?playlist=610
https://pistacja.tv/film/mat00403-odczytywanie-i-zaznaczanie-punktow-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=610
https://pistacja.tv/film/mat00403-odczytywanie-i-zaznaczanie-punktow-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=610
https://pistacja.tv/film/mat00838-dlugosc-i-srodek-odcinka-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=610
https://pistacja.tv/film/mat00838-dlugosc-i-srodek-odcinka-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=610
https://pistacja.tv/film/mat00839-szukanie-punktow-wspolliniowych?playlist=610


JĘZYK POLSKI  

 

ŚRODA, 13 MAJA 2020 R., CZWARTEK, 14 MAJA 2020 R. 

 

Temat: Łączy nas język. 

 

1. Obejrzyj filmik „Czy wszyscy mówimy tak samo?” spod linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=34TM9Di0MJ0 Wypisz wszystkie formy podanych przez 

nauczycielkę słów, wyróżniając nazwę w języku ogólnonarodowym. Zwróć uwagę, że 

niejednokrotnie jeden przedmiot ma 2 – 3 i więcej nazw w obrębie jednego kraju. 
* Dla zainteresowanych polecam obejrzeć vlog Mateusza Adamczyka o tym, jak mówią krakowianie: 

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

2. Przeczytaj zawartość ramki „Poznajemy język” ze s. 300 z podręcznika. Sporządź notatkę, w 

której wyróżnisz takie pojęcia jak: język ogólnonarodowy, odmiany regionalne i środowiskowe, 

sytuacja oficjalna i prywatna, wariant staranny i potoczny. 
 

3. Przejdź do zadania 1. ze s. 300 (wykonaj je pisemnie w zeszycie). Zauważ, że niektóre ze 

słów są Ci już znane z oglądanego wcześniej filmiku. Skorzystaj z tej podpowiedzi. W 

pozostałych przypadkach bazuj na fotografiach i własnym doświadczeniu językowym. 

WZÓR: 

A. pyry/kartofle – ziemniaki 
 

4. Postaraj się przekształcić zdania z zadania 2. ze s. 301 tak, aby zastąpić wyrazy, które nie 

należą do języka ogólnonarodowego, ich wersją ogólnonarodową. Znaczenie słów możesz łatwo 

wywnioskować z kontekstu zdania. 

WZÓR: 

Jutro będzie sprawdzian z matematyki, więc przepowiem najważniejsze wiadomości. 

Jutro będzie sprawdzian z matematyki, więc powtórzę najważniejsze wiadomości. 
* W razie wątpliwości posłuż się słownikiem (hasło w Słowniku języka polskiego PWN): 
przepowiedzieć — przepowiadać 1.«powiedzieć, przewidzieć, co będzie w przyszłości» 2. pot. «powtórzyć sobie 

coś, odczytując lub mówiąc dla lepszego zapamiętania». 
 

5. Zastanów się i wymień pięć sytuacji, w których jesteśmy zobowiązani posługiwać się 

polszczyzną ogólną. Dlaczego? Swoje spostrzeżenia zapisz w zeszycie. 
 

6. Stwórz ramkę, w której po jednej stronie wypiszesz słownictwo należące do polszczyzny 

ogólnej starannej, w drugiej – do polszczyzny ogólnej potocznej (zadanie 4./s. 301). W razie 

wątpliwości korzystaj ze słownika poprawnej polszczyzny lub języka polskiego (np. wpisując 

dany wyraz i obok skrót „sjp” w wyszukiwarce internetowej). 
 

WZÓR:  

polszczyzna ogólna staranna polszczyzna ogólna potoczna 

(napisać) SMS (napisać) SMS-a 

liceum ogólnokształcące ogólniak 

* Jeżeli masz jakieś wątpliwości językowe, warto skorzystać z Poradni Językowej PWN-u – tu np. wyjaśnione jest 

użycie takich słów jak: SMS, e-mail: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/wszystko-o-SMS-ie;5565.html 
 

7. Wykonaj zadanie 5. ze s. 301. Kieruj się wzorem poniżej. 

WZÓR: 

Rozmowa z nim jest bez sensu. Mówić do niego to jak rzucać grochem o ścianę. 

Rozmowa z nim jest niedorzeczna. Mówienie do niego nie odnosi żadnego efektu. 

https://www.youtube.com/watch?v=34TM9Di0MJ0
https://www.youtube.com/watch?v=YnhYnPlWcpo
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/wszystko-o-SMS-ie;5565.html


 

JĘZYK ANGIELSKI  

gr. 1,2 

 

Subject: Analiza bloga z zastosowaniem trybu rozkazującego. 

Podręcznik str. 75. 

Dziś przeanalizujemy treść bloga zawierającego rady oraz tryb rozkazujący. Na kolejnej lekcji 

będziesz pisać na ocenę właśnie taki blog.  Najpierw odpowiedz na pytanie:  

Which part of the school day do you like most? (Którą część dnia w szkole najbardziej lubisz?) 

I like the … most.  

I.  Przeczytaj blog Mai. Odpowiedz na pytania: 

Why did Maya write this blog post? (Dlaczego Maya napisała ten post na blogu?) 

Maya wrote this post because … . 

 

Who is the information in this blog for? (Dla kogo są informacje na tym blogu?) 

The information is for… . 

 

What advice does Maya give about school work? (Jakich rad udziela Maya na temat pracy w 

szkole?) 

Maya advises … . 

 

Trudniejsze wyrażenia: 

- tips for surviving school – wskazówki do przetrwania szkoły 

- keep away from … – trzymać się z dala od … 

- stay confident – pozostać pewnym siebie 

- get behind with your work – zostać w tyle ze swoją pracą 

- pay attention – uważać / przywiązywać uwagę 

 

II.  Zapoznaj się z tabelką KEY PHRASES. Uzupełnij w zeszycie wyrażenia dotyczące 

udzielania rad. 

It’s a good idea to … . – To dobry pomysł żeby dołączyć do koła zainteresowań. 

You should … . – Powinieneś uważać w klasie.  

It’s important to … . – Ważnym jest aby przybywać do szkoły na czas.  

If you need help, … . – Jeżeli potrzebujesz pomocy, poproś swoich nauczycieli.  

III.   Przypomnij sobie tryb rozkazujący czyli imperative.   



Tryb rozkazujący używany jest do wydawania poleceń i rozkazów. Typową formą tego trybu 

jest czasownik w bezokoliczniku bez to. Zdania rozkazujące kierujemy w ten sposób do drugiej 

osoby liczby pojedynczej i mnogiej. 

Go! (Idź! / Idźcie!). 

Stop! (Stój! / Stójcie!). 

Wait! (Poczekaj! / Poczekajcie!). 

Hurry up! (Pospiesz się! / Pospieszcie się!). 

Come here! (Chodź tutaj! / Chodźcie tutaj!). 

Listen to me! (Słuchaj mnie! / Słuchajcie mnie!). 

Tell me the truth. (Powiedz mi prawdę). 

Open the door. (Otwórz drzwi). 

Zakazy (polecenia, rozkazy w formie przeczącej) w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej 

tworzymy z czasownikiem posiłkowym do, czyli przez wstawienie przed bezokolicznik do not 

lub formy skróconej don’t. 

Don’t do it! (Nie rób tego! / Nie róbcie tego!). 

Don’t wait! (Nie czekaj! / Nie czekajcie!). 

Don’t speak so loudly! (Nie mów tak głośno! / Nie mówcie tak głośno!). 

Don’t tell anyone. (Nie mów nikomu). 

Don’t cry. (Nie płacz). 

Don’t hurt him. (Nie rób mu krzywdy). 

Don’t ask her about it. (Nie pytaj jej o to). 

Don’t touch it! (Nie dotykaj tego!). 

Teraz przejdź do zad. 3.   Nie patrząc na post Mai, postaraj się przypomnieć 4 rady, które w nim 

umieściła. Uzupełnij je.  

IV.  Wykonaj zad. 4. Uzupełnij w zeszycie zdania rozkazujące w punktach 1-4 stosując słowa z 

ramki.  

V.   Utrwal wyrażenia KEY PHRASES i sposób tworzenia trybu rozkazującego.  

 



WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat:  Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha. 

 

Po obejrzeniu filmiku o linku:https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M wykonujemy 

kilkuminutową rozgrzewkę .  Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy 8 

ćwiczeń  zaprezentowanych w filmiku. Silny brzuch pozwoli nam zachować prawidłową 

postawę ciała i uniknąć w przyszłości wielu chorób. 

 

 

 

GEOGRAFIA  

 

Temat: Podsumowanie wiadomości ze stanu środowiska przyrodniczego w Polsce. 

Odpowiedzi na te pytania, prześlij na mój email bozena282@interia.pl Termin: 14.05.2020 r. 

Pytanie 1. Rozwój gospodarczy wpływa na poprawę jakości życia. Wiąże się jednak często 

z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Wypisz najważniejsze według 

ciebie zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym. 

Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego 

A. ……….. 

B. ……….. 

C. ……….. 

D. ……….. 

E. ……….. 

F. ……….. 

Pytanie 2. Uzupełnij metryczkę wybranego parku narodowego  w północno-wschodniej Polsce.  

Nazwa parku  

Kraina geograficzna  

Województwo (bądź województwa), na 

którego terenie jest położony park 

 

Symbol parku użyty w jego logo 

 

 

Przynależność do rezerwatów  

UNESCO  

tak / nie 

 

Najcenniejsze elementy przyrody 

podlegające ochronie: 

 

 

Przyroda nieożywiona 

 

 

Gatunki roślin 

 

 

Gatunki zwierząt 

 

 

 

mailto:bozena282@interia.pl


CHEMIA  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych – cd. 

 
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-7 na str. 100 – 101. 
Zadania wyślij mi do sprawdzenia do 22 maja 2020 r. 
 

 

14.05.2020 r. (czwartek) 

 
RELIGIA  

 

Temat: Święty Jan Paweł II – życie i pontyfikat. 

1. Proszę obejrzyj koniecznie film przypominający życie i pontyfikat Polskiego Papieża Jana 

Pawła II: 

https://www.youtube.com/watch?v=icqsKuxFQEw  Życie i pontyfikat. 

13 maja 1981 r. miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II.  

Posłuchaj ważnych słów Papieża https://www.youtube.com/watch?v=fU02v-3TSFw 

Posłuchaj pieśni i naucz się śpiewać: https://www.youtube.com/watch?v=Fs_3aEvYoBoOjcu 

Świętemu śpiewajmy 

 

JĘZYK NIEMIECKI  

 

Thema: Deutsch Extra. 

Podręcznik str.114: Zadanie 1 

Podręcznik str.115: Zadanie 1 

Zdania te służą ćwiczeniu rozumienia tekstu czytanego. Proszę uważnie przeczytać oba teksty, 

przetłumaczyć nieznane słowa, zapisując je w zeszycie. Następnie wykonać zadania 

umieszczone pod tymi tekstami. 

Spotkanie na skype w czwartek, o g. 9.00, obowiązkowo dla wszystkich uczniów.  

 

JĘZYK ROSYJSKI  

 

Сегодня четырнадцатое мая 2020 года. 

Урок 63 

Тема: Кто где работает? - odmiana czasownika "работать". 

I. Czasownik работать odmienia się tak samo jak czasownik знать. 

работать - pracować 

я работаю [ja pracuję] 

https://www.youtube.com/watch?v=icqsKuxFQEw
https://www.youtube.com/watch?v=fU02v-3TSFw
https://www.youtube.com/watch?v=Fs_3aEvYoBo


ты работаешь [ty pracujesz] 

он/ она работает [on/ona pracuje] 

мы работаем [my pracujemy] 

вы работаете [wy pracujecie] 

они работают [oni/one pracują] 

 

Przepisz odmianę tego czasownika do zeszytu i zapamiętaj ją.  

II. Кто где работает? czyli Kto gdzie pracuje? 

Do zawodów wypisanych poniżej (w ramce) przyporządkuj miejsca pracy, które są wymienione 

w ćwiczeniu 1б na stronie 89 w podręczniku. Ułóż zdania według podanego wzoru, np.  

Врач работает в больнице. [Lekarz pracuje w szpitalu.] 

Ćwiczenie wykonaj ustnie.  

фармацевт   учитель   продавщица   няня   повар   строитель   полицейский   медсестра 

юрист   экономист   парикмахер   футболист   косметолог   охранник 

W ramce pojawiły się nowe dla ciebie słówka. Skorzystaj ze słownika i przetłumacz je.  

III. Odpowiedz na poniższe pytania. Pytania i odpowiedzi zapisz w zeszycie.  

Где работает медсестра? 

Где работает фармацевт? 

Где работает продавщица? 

Где работает экономист? 

Где работает учитель? 

 

MATEMATYKA  

 

Temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie- zaznaczanie i odczytywanie 

punktów 

  

Otwórz proszę podręcznik „Matematyka wokół nas 7” na str. 218. Utrwal wiedzę z filmów. 

Zwróć uwagę na podział układu współrzędnych na 4 części- zwane ćwiartkami (zapamiętaj, 

która to jest 1, 2, 3 i 4 ćwiartka). Przyjrzyj się przykładowi 1 i 2. W zeszycie narysuj układ 

współrzędnych, w nim narysuj dowolny kształt składający się z odcinków (domek, wazon, 

statek). Określ  i zapisz współrzędne  początków i końców punktów, z których Twoja figura 

składa się. Swoją pracę możesz przesłać mi na e-mail (2 plusy za poprawnie wykonaną pracę). 

Na platformie edukacyjnej czekają na Ciebie ćwiczenia do tego tematu. Proszę je wykonaj. 

Masz czas do piątku 15 maja. X.2.– Zestaw 1  

 

 

 



INFORMATYKA  
 

Temat: Edytor tekstu – utrwalenie zasad poprawnego pisania na komputerze.  

Uczniowie pracują w oparciu o materiał „Pisanie za pomocą komputera” udostępniony na 

platformie edukacyjne epodreczniki.pl. Wykonują ćwiczenie 3 i 5.   

Uczniów, którzy nie mają dostępu do platformy proszę o kontakt mailem klimarek@wp.pl. 
 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające  kręgosłupa (odcinka  lędźwiowego  

i piersiowego). 

 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo - po uprzednim 

maksymalnym pogłośnieniu dźwięku – wykonujemy kilkuminutową rozgrzewkę. 

Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy ćwiczenia zaprezentowane w filmiku.  Zdrowy 

i silny kręgosłup pozwoli nam na zachowanie prawidłowej postawy ciała i uniknięcie chorób  

i bólu na stare lata. 
 
 

JĘZYK POLSKI  

Temat: Łączy nas język. 
 

Kontynuacja tematu z dnia 13 maja (środa) 

 

PLASTYKA  

Temat: Grafika użytkowa, plakat. Projekt tablicy z plakatem zapraszającym na film. 

 
Tydzień temu odbyła się kartkówka wiedzy o filmie. Ze względu na sygnalizowane mi problemy 

techniczne poszczególnych osób, będzie możliwa poprawa. Każda osoba, która nie pisała lub ta, która 

otrzymała niesatysfakcjonującą ją ocenę, może podejść do poprawy.  

Należy w piątek (15.05.) wejść o godzinie 16.00 w link: https://forms.gle/GxfHsFsjuz5HyvMy9  

Wpisać poprawny adres e-mail (własny lub rodzica) i kod ucznia, jak tydzień temu (klasa i nr z 

dziennika, np. 7A02), a następnie wykonać zadania w określonym w poleceniu czasie i kliknąć 

polecenie: „Prześlij”. Testy wysłane po czasie się nie zapiszą! W razie problemów z linkiem czy 

Internetem, od razu komunikuj mi o tym pod podany w e-dzienniku nr telefonu lub za pośrednictwem 

aplikacji Messenger. 
 

1. Przeczytaj temat 25. Plakat i grafika użytkowa ze s. 96 – 99. 
 

2. Zapoznaj się z poniższą notatką : 
  

Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. 

Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z 

uprzednio przygotowanej formy.  

Zależnie od funkcji rozróżniamy grafikę artystyczną zwaną też warsztatową oraz grafikę 

użytkową zwaną też stosowaną. Grafika artystyczna (warsztatowa) wyróżnia się 

skupieniem w rękach artysty całego procesu twórczego od projektu przez wykonanie 

matrycy do wykonania odbitek — rycin, które mają wartość oryginalnych dzieł sztuki. 

Liczba odbitek uzyskanych z jednej płyty zależy od techniki.     

                                                                                                                           

                                                                                        Albrecht Dürer, „Melancholia” 

https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo
https://forms.gle/GxfHsFsjuz5HyvMy9


Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom 

użytkowym. Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą. Grafika użytkowa 

obejmuje plakaty, ilustracje, druki okolicznościowe, magazyny, gazety, znaczki 

pocztowe, banknoty, ekslibrisy i liternictwo.  

          Salvador Dali, projekt logo Chupa Chups 

Ciekawostki o twórcy pod linkiem: http://sztukawkawalkach.pl/sylwetki-tworcow/kto-laczy-chupa-

chupsy-dolary-ekscentryzm/ 

 

Typografia (z gr. týpos „odbicie, forma”, gráphō „piszę”) – 

termin funkcjonujący w kilku różnych znaczeniach. W 

najszerszym z nich jest dziedziną koncentrującą się na 

kształtowaniu struktur i aranżacji języka w jego wizualnym 

wymiarze. Zajmuje się ona doborem pisma, jego użyciem i 

składem, a także 

ustalaniem optymalnych 

norm pisarskich. O 

typografii można mówić 

również w kontekście ogółu zagadnień dotyczących projektowania drukowanych 

liter i innych znaków pisarskich (zarówno czcionek, jak i fontów) oraz 

wzajemnych relacji pomiędzy tymi znakami i grupami znaków; 
 

3. Poniżej możesz zobaczyć przykładowe plakaty filmowe. Zwróć uwagę, jak różne koncepcje 

graficzne towarzyszą grafikom w przypadku jednego dzieła. Jedne będą klasyczne, wykorzystujące 

kadry z filmu, inne minimalistyczne, oszczędne w swej formie, a jeszcze inne symboliczne. 

Przyjrzyj się także krojom czcionek oraz użytym kolorom (zasada max. 3 różnych barw). 

 

Przykłady plakatów filmowych do filmu animowanego "Ratatuj": 
 

 

Przykłady plakatów filmowych do filmu"Igrzyska śmierci": 
 

http://sztukawkawalkach.pl/sylwetki-tworcow/kto-laczy-chupa-chupsy-dolary-ekscentryzm/
http://sztukawkawalkach.pl/sylwetki-tworcow/kto-laczy-chupa-chupsy-dolary-ekscentryzm/


Ciekawe, niestandardowe plakaty filmowe możesz obejrzeć pod linkiem: https://grafmag.pl/artykuly/minimalistyczne-i-nie-tylko-plakaty-filmowe 

PRACA PLASTYCZNA 

Wykonaj plakat dowolnego filmu (najlepiej w formacie A3), który będzie składał się ze znaku 

plastycznego (prosta, oszczędna forma graficzna), krótkiego tekstu (hasło, np. „Ratuj się kto 

może!” z filmu „Ratatuj” czy „Wszyscy będą patrzeć” z „Igrzysk śmierci”) oraz tytułu 

zapisanego ciekawym krojem czcionki. Więcej o zasadach tworzenia plakatu znajdziesz w 

temacie (s. 98 – 99). Znajduje się tam także szczegółowo opisane powyższe polecenie (s.99). 

Pamiętaj, Twoja praca ma być oryginalnym pomysłem, nie odtworzeniem już istniejącego. 

Termin oddania pracy: 21.05. 

 

 

 
 

15.05.2020 r. (piątek) 
 

BIOLOGIA  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o układzie rozrodczym i rozmnażaniu się człowieka. 

 
Na str.254-256 masz zamieszczony test sprawdzający wiadomości z tego działu. Odpowiedz na 

pytania, odpowiedzi  zapisz do zeszytu – tylko numer pytania i prawidłową odpowiedź. Pracę 

prześlij mi do sprawdzenia do 23 maja 2020 r. 
 

GEOGRAFIA  
 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. 

Obejrzyj lekcję na: https://www.youtube.com/watch?v=fveuwhC-jpg  

Dużo informacji znajdziesz też na: https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---

powodzie/D6mCFMlbh 

Na podstawie tam zamieszczonych materiałów zredaguj w zeszycie notatkę według poniższych 

punktów : 

1. Wyjaśnienie pojęć : powódź, wezbranie. 

2. 4 możliwe przyczyny  wystąpienia powodzi. 

3. Bezpośrednie skutki powodzi. 

4. Przykłady 3 obszarów Polski najbardziej zagrożonych  katastrofą powodzi. 

5. Przykłady działań zmniejszających ryzyko powodzi. 

 

MATEMATYKA  

Temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie-znajdowanie współrzędnych 

drugiego końca odcinka, lub współrzędnych środka odcinka. 
 

Otwórz proszę podręcznik „Matematyka wokół nas 7” na str. 221. Utrwal wiedzę z filmów. 

Przyjrzyj się przykładowi 3 i 4. Na platformie edukacyjnej czekają na Ciebie ćwiczenia do tego 

tematu. Proszę je wykonaj. Masz czas do poniedziałku 18 maja.X.4. – Zestaw 1  

https://grafmag.pl/artykuly/minimalistyczne-i-nie-tylko-plakaty-filmowe
https://www.youtube.com/watch?v=fveuwhC-jpg
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh


HISTORIA  

 

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym - cz.II. 

 

II. Nowe trendy w architekturze i sztuce. 

Zmiany społeczne w dwudziestoleciu międzywojennym. 

 

Zapamiętaj: 

1. W sztuce pojawiły się nowe kierunki artystyczne - dadaizm, surrealizm oraz futuryzm. W 

dziedzinie architektury rozwijały się funkcjonalizm i modernizm, cechujące się prostotą oraz 

funkcjonalnością. 

2. I wojna światowa przyspieszyła proces emancypacji kobiet. Zaczęły one wykonywać zawody 

zarezerwowane wcześniej dla mężczyzn. Coraz częściej przyznawano im także prawa 

wyborcze. 

3. 1918r.- przyznanie prawa wyborczego kobietom w Polsce. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 3,4 str.93. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

Subject: Redagowanie bloga zawierającego rady.  

Podręcznik str. 75. 

Dziś postarasz się napisać własny wpis na blogu. W tym celu przypomnij sobie treść bloga Mai, 

który zawierał rady dla uczniów dotyczące tego jak przetrwać w szkole. Przypomnij też tryb 

rozkazujący.  

I. Przejdź do zad. 5. Jest to instrukcja, na podstawie której napiszesz swój blog.  

A Zadanie 

W swoim zeszycie napisz treść bloga skierowanego do uczniów, zatytułowanego How to 

survive homework – Jak przetrwać (poradzić sobie) przy pracy domowej.  

B Pomyśl i zaplanuj 

1 Jakie problemy mają uczniowie przy pracach domowych? 

2 Kiedy powinieneś ją odrabiać? 

3 Co powinieneś zrobić jeżeli jest ona bardzo trudna? 

4 Gdzie możesz uzyskać pomoc? 

5 Co z weekendami? 

C, D Napisz i sprawdź 



Napisz swój blog, w którym udzielisz rad, stosując wyrażenia z KEY PHRASES, trybu 

rozkazującego, czasownika should / shouldn’t oraz pierwszego okresu warunkowego. 

Sprawdź swoją pracę pod katem zgodności z tematem, spójności i logiki, użycia 

adekwatnego słownictwa i wyrażeń, poprawności gramatycznej.  

Swoją pracę prześlij na mój adres mailowy do 18.05.2020.  

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

Temat : Wykonujemy  8-minutowe ćwiczenia ogólnorozwojowe ciała. 

 

Po otwarciu okna w pokoju i obejrzeniu filmiku zamieszczonego  pod 

linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74  - przystępujemy do wykonania  

8 –minutowych ćwiczeń. Można je realizować w ciągu dnia, pomiędzy zajęciami zdalnymi lub 

wieczorem, przed snem. Gwarantuję  dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74

