
KLASA VII B 
 

4.05.2020 r. 
 

RELIGIA: 

 

Temat: Dynamiczny rozwój Kościoła w średniowieczu. 

 

Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 92-95 

Odpowiedz na pytania 

1. Co było celem reformy kościoła w 1075 roku? 

2. Jakie zmiany wprowadził Papież Grzegorz VII? 

 

MATEMATYKA: 

 

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu średniej arytmetycznej 

Dziś praca z ćwiczeniami na wsipnet.pl zestaw 2. Wykonaj je - ja będę widziała Twoje 

rozwiązania. Czas do wtorku 5  maja.  

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Jak literatura może łączyć się z rzeczywistością? (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.195-196 

 

Uczniowie czytają tekst „Świat przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości”, 

następnie analizują zadania (3 i 4 zapisują do zeszytu). 

 

1. Ustal, jakiemu problemowi tekst jest poświęcony. W tym celu przekształć tytuł w zdanie 

pytające.  

Jaki może być związek świata przedstawionego utworu literackiego z rzeczywistością?  

 

2. Co łączy „wielotomową rozbudowaną powieść” i „króciutki wiersz liryczny”? Znajdź        

w tekście sformułowania podkreślające związek tego rodzaju tekstów.  

Zarówno obszerna powieść, jak i krótki wiersz zawierają pewien obraz rzeczywistego świata, 

działań ludzkich, pokazują zjawiska rzeczywistości zewnętrznej lub wewnętrznej (np. 

psychicznej), problemy ludzi żyjących w określonych czasach.  

Sformułowania wprowadzające porównania: „Zarówno..., jak i...”; „równocześnie każde 

dzieło...”  

 

3. Wyjaśnij różnicę między terminami realny i realistyczny. Sprawdź znaczenie tych słów      

w słowniku języka polskiego i słowniku terminów literackich. – pisemnie do zeszytu  

Realny to dotyczący świata rzeczywistego: zarówno teraźniejszego, jak i przeszłego. 

Realistyczny dotyczy świata fikcji: jest zmyślony, ale wykreowany na podobieństwo świata 

realnego, rzeczywistego.  

 



4. Wytłumacz, kiedy świat przedstawiony utworu ma charakter realistyczny, a kiedy – 

fantastyczny. – pisemnie   do zeszytu  

Świat przedstawiony utworu ma charakter realistyczny, gdy jest prawdopodobny, czyli 

przypomina rzeczywistość, którą znamy z doświadczenia.  

Świat przedstawiony utworu ma charakter fantastyczny, gdy jest nieprawdopodobny, 

odchodzi od naszego doświadczenia, burzy nasze przyzwyczajenia poznawcze.  

 

5. Jak językowo zostało zaznaczone, że autorzy przechodzą do omówienia kolejnego sposobu 

pokazywania świata w utworze literackim?  

Przez wykorzystanie spójnika natomiast łączącego przeciwstawne człony zdania. 

 

6. Podaj własne przykłady zwrotów podkreślających przechodzenie do kolejnej części 

rozważań.  

Na przykład: ale, tymczasem, jednak, jednakże, za to.  

 

7. W jaki sposób autorzy podkreślają, że ustalenia, o których mowa w 2. akapicie, mają 

charakter umowny?  

Przez użycie zwrotów: będziemy określać, będziemy nazywać. 

  

8. Określ, na czym polega związek między 2. a 3. akapitem.  

Akapit 3. stanowi podsumowanie rozważań z 2. akapitu.  

 

9. Co, według autorów tekstu, decyduje o sposobie pokazywania świata w utworze 

literackim?  

Zadania, jakie stawia się literaturze w określonej epoce historycznej.  

 

10. W tekście podano powody wyboru realistycznego sposobu prezentacji rzeczywistości. 

Zapisz je swoimi słowami.  

Kiedy twórca dostrzega możliwość realizacji swoich postulatów lub ideałów, w dziele 

literackim przedstawia je wówczas w sposób realistyczny.  

 

11. Co skłania twórcę do wykorzystania fantastyki w obrazowaniu świata?  

Gdy rzeczywistość realna nie potwierdza ideałów, postulatów prezentowanych przez twórcę. 

Kreuje on wówczas świat inny od tego, w którym żyje. 

 

12. Wyjaśnij, czemu służy przywołanie w ostatnim akapicie historycznych uwarunkowań,     

w jakich powstaje utwór literacki.  

Służy wyjaśnieniu, kiedy twórca wybiera obrazowanie realistyczne, a kiedy fantastyczne.  

 

13. Pierwszy i ostatni akapit tekstu tworzą swoistą klamrę całości. Jakie wspólne myśli 

zawierają?  

Każdy utwór literacki przejawia jakiś stosunek wobec rzeczywistości, w której powstaje, 

kreuje jakiś obraz świata. 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Subject:  Nazwy sprzętu niezbędnego do przeżycia w trudnych warunkach w oparciu o 

wysłuchane wypowiedzi. 

Podręcznik str. 72. 

Niedawno wyobrażałeś sobie, ze zgubiłeś się w dżungli. Dziś wyobraź sobie, że zgubiłeś się 

na pustyni. Odpowiedz na pytanie:  

What is your first priority? (Co jest twoim pierwszym priorytetem?) 

My first priority is … . 

I. Przejdź do zad. 1. Spójrz na zdjęcie. Znajdziesz na nim sprzęt przydatny do 

przetrwania w trudnych warunkach. Zapisz w zeszycie jego nazwy w punktach 1-

11. Skorzystaj z nazw w tabelce. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi. 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-21-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

 

II. Przeczytaj wprowadzenie do ‘Desert Challenge (pustynne wyzwanie)’. Którego 

przedmiotu z zad. 1 będą potrzebować osoby na pustynnej wędrówce (desert 

trek)?  

 

Trudniejsze wyrazy: 

- tough course – wymagający, ciężki kurs 

- participant – uczestnik 

- experience guide – doświadczony przewodnik 

- desert environment – pustynne środowisko 

- recieve the award – otrzymać nagrodę 

- prepare very carefully – przygotować się bardzo dokładnie 

 

III. Posłuchaj Kay Freeman mówiącej o kursie przetrwania, na który się wybrała. 

Który sprzęt z zad. 1 uważa za przydatny? 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-22-English-Plus-Options-Skills-

Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3 

 

 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-21-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-21-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-22-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-22-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Wykonaj zad.4. Przeczytaj zdania 1-4 i ich zakończenia. Posłuchaj nagrania 

jeszcze raz i połącz zdania z ich zakończeniami. Zapisz je w zeszycie. 

 

V. Zapamiętaj słownictwo i wyrażenia wprowadzone na dzisiejszej lekcji.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

1. Przypominamy zasady podnoszeniu i przenoszenia ciężkich  przedmiotów. 

Obejrzyj  dwa filmiki o technice podnoszenia  i przenoszenia przedmiotów pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA 

Pamiętając o  następujących zasadach ponoszenia ciężkich przedmiotów:  1. Ustaw się jak 

najbliżej przedmiotu, który zamierzasz podnieść. 2. Stopy rozstaw na szerokość ramion. 3. 

Obejmij mocno przedmiot rękami. 4. Zegnij kolana utrzymując proste plecy i wysoko brodę, 

napnij mięśnie brzucha. 5. Podnoś ciężar stopniowo, wstając unieś go mięśniami nóg. 6. 

Pamiętaj napinać mięśnie brzucha i nie zginać pleców! 7. Przy przenoszeniu ciężarów plecy 

powinny być również wyprostowane. 8. Trzymaj przenoszony przedmiot jak najbliżej tułowia 

– po rozgrzewce - wykonaj  kilkakrotne ćwiczenia w podnoszeniu  i przenoszeniu dowolnego, 

dosyć ciężkiego przedmiotu np.  wiaderka z warzywami na  odległość!  

Pamiętaj o tych radach unikniesz kontuzji a Twój kręgosłup będzie zdrowy!  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA


5.05.2020 r. 
 

JĘZYK NIEMIECKI: 

Thema: Eistanz ist unser Leben. /Taniec na lodzie jest naszym życiem./  

Proszę powtórzyć zasady stopniowania przymiotników, ponieważ również na tej lekcji 

będziemy stosować to zagadnienie. 

Podręcznik str. 111: 

1. Zadanie 1: przeczytaj tekst, przetłumacz w zeszycie nieznane słówka, wybierz z 

podanych pod tekstem właściwe informacje, pisemnie w zeszycie. 

2. Zadanie 3: pisemnie w zeszycie. /przeczytaj uważnie regułę na stronie 119/ 

3. Zadanie 4: pisemnie w zeszycie. 

4. Proszę wykonać również poniższe ćwiczenie: 

JĘZYK ROSYJSKI: 

 

Сегодня пятое мая 2020 года. 

Урок 60 

Тема: Praca z tekstem "Три поколения под одной крышей". 

1. Na początku do swojej notatki z ostatniej lekcji (słówka oznaczające członków rodziny) 

dopisz 2 słówka: брат - brat,  сестра - siostra. 

2. Na ostatniej lekcji zapoznałeś się z tekstem ze str. 85-86 z podręcznika. Twoim zadaniem 

było przeczytać ten tekst oraz wysłuchać jego nagrania i dobrać do niego tytuł.  

Tytuł tego tekstu to "Три поколения под одной крышей" czyli "Trzy pokolenia pod jednym 

dachem".  

Teraz przeczytaj ten tekst jeszcze raz. 

3. Następnie wykonaj ćwiczenie 3/86. Należy uzupełnić zdania informacjami z przeczytanego 

tekstu. Ćwiczenie wykonaj ustnie. 

4. Zrób ćwiczenie 2  na stronie 86 z podręcznika. Uzupełnione zdania z tego ćwiczenia 

przepisz do zeszytu.  

 

 

 



RELIGIA: 

 

Temat: Weźmy wzór z Maryi, Ukochanej Mamy Jezusa i naszej – nabożeństwa majowe. 
 

1. Przeczytaj tekst o nabożeństwach majowych ze strony https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-

majowe-znaczenie-i-tradycja,297657 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=fQhYdE6V8hQ 

3. Zapisz w zeszycie notatkę: 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 

nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach  

i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest 

Litania Loretańska. 

4. Posłuchaj piosenek i naucz ich się:  

https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E 

https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Sprawdzian ze słowotwórstwa. 

 

Sprawdzian będzie dostępny na platformie wsipnet. 

 

MATEMATYKA: 

 

Temat: „Sprawdź, czy umiesz”- utrwalenie umiejętności ze statystyki opisowej 

Dziś zostawiam Was sam na sam z zadaniami testowymi ze str.215- 216 (zadania 1-6). 

Przejrzyj te zadania. Jeżeli jest taka potrzeba w zeszycie pod tematem wykonaj obliczenia do 

wybranych zadań. Poprawne odpowiedzi znajdziesz na str. 286. Jeżeli Twoje rozwiązanie ma 

inną odpowiedź, skontaktuj się ze mną- wspólnie rozwiążemy. 

 

HISTORIA: 

 

Temat: ZSRS - imperium komunistyczne. 

 

II. Gospodarka ZSRS. / podręcznik str.201-202. 

Na podstawie wiadomości w podręczniku wyjaśnij w zeszycie pojęcia: 

- komunizm wojenny, 

- kolektywizacja rolnictwa, 

- gospodarka planowa, 

- sowchozy, 

- kołchozy, 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3 str.91. 

 

  

https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja,297657
https://deon.pl/kosciol/nabozenstwa-majowe-znaczenie-i-tradycja,297657
https://www.youtube.com/watch?v=fQhYdE6V8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E
https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU


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? 
 

PLASTYKA: 
 

Temat: Komputer jako narzędzie artystyczne. Grafika komputerowa.  
 

1. Przeczytaj temat nr 23. Komputer jako narzędzie artystyczne ze s. 89 – 91 z podręcznika. 

Zwróć uwagę na to, co nazywamy mianem sztuki multimedialnej, co oznacza, że dzieło staje 

się interaktywne, czym jest instalacja multimedialna, a czym prezentacja multimedialna. 

2. Obejrzyj zwiastun filmu o życiu Vincenta van Gogha – „Twój Vincent”: 

https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0. Następnie obejrzyj krótki filmik 

obrazujący zamysł i poszczególne fazy tworzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s. Teraz zastanów się, jak wykorzystano 

technikę komputerową, żeby wykonać pierwszy w historii filmu projekt – długometrażowy 

film w animacji malarskiej, który łączył ogrom pracy ok. 80 artystów malarzy (wykonali aż 

66 960 obrazów!) z grą aktorską? Swoje spostrzeżenia zapisz pod tematem w zeszycie. 
 

3. Pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=1wK1Ixr-UmM&t=10s znajdziesz 

niespełna trzyminutowy film, który pokazuje, jak często wykorzystywany jest komputer w 

dzisiejszym świecie filmowym. James Cameron tłumaczy, jak w filmie „Avatar” 

wykorzystano tzw. technikę animacji motion capture (technika stosowana w filmach i grach 

komputerowych, polegająca na „przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów aktorów i 

zapisywaniu w komputerze). Dzięki niej zarejestrowane postacie poruszają się bardzo 

naturalnie i realistycznie, a przechwycone dane są gotowe do dalszej obróbki. Technologia ta 

nie zastępuje w pełni pracy animatora, wnosi jednak znaczące wsparcie do procesu animacji. 

To w niej powstały takie filmy jak „Opowieść wigilijna” czy „Beowulf”. Nowszą i bardziej 

zaawansowaną techniką jest performance capture 

(https://www.youtube.com/watch?v=OJ1JzYPjcj0), która poza ruchem ciała przechwytuje 

także mimikę aktora, co pozwala na stworzenie realistycznych trójwymiarowych modeli 

twarzy. W sesjach performance capture najczęściej udział biorą aktorzy, których głosami 

przemawiają animowane postaci, co pozwala na nagranie dialogów w trakcie sesji, zamiast 

późniejszego dogrywania ich w studiu dźwiękowym. Przykładem performance capture mogą 

być Na’vi z filmu „Avatar” czy Gollum z ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena w reżyserii 

Petera Jacksona. 

Uwaga! Dziś – 5 maja – o godz. 14.00 odbędzie się test wiedzy o filmie. Czas trwania: 20 

min. Wejdź pod link: https://forms.gle/uP77qq2dfPX9x71q8. Wykonaj test i prześlij go do 

godziny 14.20. Pamiętaj, przygotuj adres e-mail, który wpiszesz na początku testu, a 

następnie otrzymasz na niego informację zwrotną o wyniku, zobaczysz też prawidłowe 

odpowiedzi. W kodzie ucznia wpiszesz 7B + nr z dziennika, np. 7B01. Test jest obowiązkowy! 

Nawet jeżeli go nie napiszesz, zostanie wystawiona ocena. Powodzenia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0
https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s
https://www.youtube.com/watch?v=1wK1Ixr-UmM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=OJ1JzYPjcj0
https://forms.gle/uP77qq2dfPX9x71q8


6.05.2020 r. 
 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

 

Temat: Znasz numery alarmowe - ratujesz życie, zdrowie i mienie. 

 

Włącz odnośnik i uważnie obejrzyj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74 

MATEMATYKA: 

 

Temat: „Sprawdź, czy umiesz” - utrwalenie umiejętności ze statystyki opisowej (cz.2) 

Dziś dokończycie rozwiązywać  zadania testowe ze str.216- 217 (zadania 7-12). Przejrzyj te 

zadania. Jeżeli jest taka potrzeba w zeszycie pod tematem wykonaj obliczenia do wybranych 

zadań. Poprawne odpowiedzi znajdziesz na str. 286. Jeżeli Twoje rozwiązanie ma inną 

odpowiedź, skontaktuj się ze mną- wspólnie rozwiążemy. 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Łączy nas język. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.300-301 

 

Zad.1 i 2 s.300-301 – ustnie 

Zad.5 i 8 s.300-301 – pisemnie do zeszytu 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Subject: Tworzenie zasad i udzielanie rad z zastosowaniem czasowników should,/shouldn’t 

must i mustn’t. 

Podręcznik str. 73. 

Dziś przypomnisz sobie znaczenie i zastosowanie dwóch przymiotników modalnych tj. must 

– musieć, mustn’t – nie wolno oraz should – powinieneś, shouldn’t – nie powinieneś.  

 

I. Przejdź do zad.1. Przeczytaj zdania o Kay Freeman. Które zdania są prawdziwe, a 

które fałszywe? Zapisz w zeszycie.  

 

II. W zad. 2 przeczytaj zdania z zad. 1 jeszcze raz. Uzupełnij zasady czasownikami: 

must, mustn’t, should, shouldn’t. Zapisz reguły do zeszytu i je zapamiętaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=tft27CvrsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=iqmkTdQBXIk
https://www.youtube.com/watch?v=a1-n8ymfp74


 

 

 

 

 

1 Używamy should oraz shouldn’t aby udzielać rad.  

2 Używamy must mówiąc o silnym nakazie.  

3 Używamy mustn’t mówiąc o czymś co jest zakazane.   

 

III. W zad. 3 popraw błędy w zdaniach. Zapisz w zeszycie poprawne warianty. 

IV. W zad. 4 zapisz w zeszycie poprawne słowa. 

V. W zad. 5 zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa na plaży (Safety on the beach). 

Zapisz w zeszycie te zasady używając must, mustn’t, should, shouldn’t oraz 

podpowiedzi w punktach 1-7.  

VI. Zapamiętaj zasady użycia czasowników modalnych.  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Poznajemy sposoby redukowania nadmiaru stresu i sposoby  radzenia sobie z nim. 

Z artykułu pod linkiem: https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-

szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html - proszę wynotować sześć sposobów na 

walkę ze stresem oraz pięć praktycznych ćwiczeń na walkę z nim. Praktyczne wykorzystanie  

tych wskazówek pozwoli nam ograniczyć negatywne skutki stresu w naszym życiu.  
 

CHEMIA: 
 

Temat: Stężenie procentowe roztworów – cd. 

Przeanalizuj przykład 48 w podręczniku na str.189 – zadanie związane ze stężeniem 

procentowym roztworu, gdzie występuje gęstość substancji. Podobne zadanie masz w 

ćwiczeniach 36 na str.99 – postaraj się je zrobić. 

O gęstości substancji była już  mowa ( podręcznik str.17), przypomnij sobie te informacje. 

W ćwiczeniach , na str.98 masz zadanie 35 , w rozwiązaniu którego pomoże  podana 

informacja. 

GEOGRAFIA: 

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Rolnictwo i przemysł Polski. 

Na dzisiejszych zajęciach sprawdzicie swoje wiadomości z działu: Rolnictwo i przemysł Polski. 

 

Otwórz poniższy link: 

Sprawdzian „Rolnictwo i przemysł Polski” /Sprawdzian będzie do pobrania w dniu 6 maja (środa)/ 

 

Wypełniony test lub same odpowiedzi do testu odeślecie na mój emaile bozena282@interia.pl 

Waga ocen z testu wynosi 1. 

https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Test-Rolnictwo-i-przemysł-Polski-1.docx
mailto:bozena282@interia.pl

