
KLASA VIIB 

18.05.2020 r. 

 

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_3aEvYoBo Ojcu 

Świętemu śpiewajmy 

MATEMATYKA: 

 

Niektórzy z Was pytają mnie o możliwość poprawy sprawdzianu sprzed zdalnego 

nauczania „Wyrażenia algebraiczne”, niektórzy nawet go nie pisali. Bardzo proszę, 

abyście przez dostępne komunikatory porozumieli się i ustalili dogodny, wspólny termin 

poprawy. Będzie to oddzielna ocena z wagą 1. O powiadomienie mnie zobowiązuję 

gospodarza klasy- może być telefonicznie. 

Temat: Twierdzenie, założenie , teza, dowód 

Najpierw obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00823-dowody-matematyczne-

wprowadzenie 

Otwórz podręcznik na stronie 225. Zwróć uwagę co nazywamy definiowaniem, definicją, 

twierdzeniem, założeniem, tezą i dowodem. Przeanalizuj cztery przykłady ze stron 226-227. 

Wykonaj ustnie zadanie 1 str.226, 6 i 7 str.228. Pod tematem w zeszycie zapisz i wykonaj 

zadanie 3 str.226. Wskazówki i podpowiedzi znajdziesz na str. 228. 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Bycie nastolatkiem jest całkiem w porządku... (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.201-203 

 

Uczniowie czytają tekst „Ciesz się, że jesteś nastolatkiem” i informacje o autorze, następnie 

analizują pytania. 

 

1. Podaj przykłady potwierdzające, że autor w swojej wypowiedzi zwraca się bezpośrednio   

do odbiorcy. Jakie ma to znaczenie dla wymowy tekstu?  

„Kiedy jesteś młody...”  

„Jesteś dokładnie w tym wieku...”  

„Mimo że wszyscy próbują cię zmusić...”  

Dzięki zwrotom do odbiorcy autor nawiązuje z nim bezpośredni kontakt. Wypowiedź jest 

dzięki temu odbierana jako skierowana do każdego odbiorcy indywidualnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=icqsKuxFQEw
https://www.youtube.com/watch?v=fU02v-3TSFw
https://www.youtube.com/watch?v=Fs_3aEvYoBo
https://pistacja.tv/film/mat00823-dowody-matematyczne-wprowadzenie
https://pistacja.tv/film/mat00823-dowody-matematyczne-wprowadzenie


 

2. Autor łączy styl publicystyczny i styl potoczny. Odwołaj się do wiedzy o stylach 

funkcjonalnych polszczyzny (s. 313) i podaj dwie cechy każdego stylu, a następnie zilustruj je 

przykładami z tekstu Carlsona.  – pisemnie  

 

Styl publicystyczny 

 

Cecha stylu: 

zmetaforyzowanie  

nagromadzenie epitetów  

wykrzyknienia  

 

Przykład z tekstu: 

„życie jest hojnym darem”  

„dzień wyjątkowy i niepowtarzalny”  

„Ciesz się, że jesteś nastolatkiem!”  

 

Styl potoczny  

 

Cecha stylu: 

kolokwializmy  

stałe związki frazeologiczne  

proste zdania  

 

Przykład z tekstu: 

facet”, „dziwoląg”  

„jest całkiem w porządku”  

„Żyjemy w dziwnym świecie.”  

 

3. Wyjaśnij, jaki skutek wywołuje wykorzystanie stylu potocznego w tekście Richarda 

Carlsona.  

Dzięki zwrotom z języka potocznego tekst przypomina bezpośrednią rozmowę.  

 

4. Zaproponuj inny tytuł fragmentu – postaraj się, by jak najlepiej odzwierciedlał jego 

tematykę.  

Na przykład: Jak dobrze być nastolatkiem!  

 

5. Autor udziela czytelnikowi kilku życiowych rad. Sformułuj je swoimi słowami i zapisz     

w zeszycie.  

Warto cieszyć się z każdego dnia.  

Nie należy chcieć szybko dorosnąć.  

Trzeba pamiętać, ze każdy dzień jest wyjątkowy.  

Należy doceniać dar życia.  

Trzeba w życiu postępować etycznie i rozważnie. 

 

6. Na jakie niewłaściwe sposoby postępowania ludzi zwraca uwagę autor? Jak wpływają one 

na ich życie?  

Ludzie niepotrzebnie chcą być kimś innym, niż są, być gdzie indziej, niż się znajdują. Nie 

cieszą się tym, co mają. Z tego powodu są nieustannie nieszczęśliwi, niezadowoleni, nie 

umieją doceniać swojego życia i cieszyć się nim. 



7. Co według autora tekstu jest powodem odczuwania braku szczęścia?  

Niedostrzeganie wyjątkowości każdego dnia, niedocenianie daru życia, niezadowolenie          

z tego, kim się jest.  

 

8. Autor stwierdza: „Życie jest hojnym darem”. Jakie są konsekwencje świadomości tego 

daru?  

Świadomość, że nie powinno się tego daru marnować. Wiedza o tym, że należy pozostawić 

coś wartościowego po sobie, doceniać każdy dzień, żyć etycznie.  

  

9. Jakie dostrzegasz zalety bycia nastolatkiem? Które z nich uważasz za najważniejsze?  

Na przykład:  

Można poświęcać się swoim pasjom, często spotykać się z rówieśnikami; stoi się przed 

wyborem drogi życiowej; nie trzeba się martwić o codzienne sprawy, którymi zajmują się 

rodzice; można popełniać błędy bez większych konsekwencji.  

 

10. „Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą, jest szczęśliwy”. Sformułuj dwa 

różne argumenty, którymi uzasadnisz myśl Oskara Wilde’a, i zilustruj je przykładami             

z tekstów literackich.  

Stan wewnętrznej harmonii jest źródłem satysfakcji z życia (np. bohater liryczny pieśni Jana 

Kochanowskiego).  

Akceptacja siebie pozwala na realizację wyznaczanych sobie celów (np. Jan Wnęk, bohater 

Ikara znad Dunajca).  

 

11. „Ten, który potrafi cieszyć się życiem, nie musi otaczać się bogactwami”. Sformułuj 

argument potwierdzający podane stwierdzenie oraz argument, w którym nie zgodzisz się        

z tym stwierdzeniem.  

Ważniejsze od bogactwa materialnego są takie wartości jak miłość, rodzina, zdrowie. Dają 

one poczucie szczęścia i bez nich trudno byłoby cieszyć się bogactwem.  

Bogactwo materialne ułatwia realizację wielu celów, dzięki czemu czujemy się szczęśliwi.  

 

12. Przypomnij sobie fraszkę Jana Kochanowskiego Na lipę oraz cechy epikureizmu (patrz   

s. 10). Jak łączą się one z tekstem Carlsona?  

Według założeń epikureizmu celem ludzkiej egzystencji jest dążenie do szczęścia. Zdaniem 

epikurejczyków radość życia można osiągnąć dzięki kontaktom z naturą, sztuką, drugim 

człowiekiem, a nie wskutek zaspokajania chwilowych zachcianek. Wyznawcy tej filozofii 

łączyli szczęście z cnotą i rozumem.  

 
13. Rozwiń w formie rozprawki temat podany w poleceniu 11. „Ten, który potrafi cieszyć 

się życiem, nie musi otaczać się bogactwami”. – możesz wybrać typ I rozprawki (s. 56) albo 

typ II (s. 216). Jako ilustrację argumentów wykorzystaj utwór Jana Kochanowskiego Na lipę   

i wiersze Kazimierza Wierzyńskiego Zielono mam w głowie oraz Na łące. Termin napisania 

pracy – 25.05.2020 r. Pracę proszę napisać komputerowo i wysłać w załączniku na adres 

mailowy anna_sobocinska@wp.pl  

 

  

mailto:anna_sobocinska@wp.pl


JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Subject: Review Unit 6 – podsumowanie wiadomości z rozdziału szóstego w ćwiczeniach 

utrwalających. 

Za tydzień w poniedziałek tj. 25.05 zostanie zamieszczony pakiet zadań sprawdzających 

wiadomości z rozdziału 6. W ramach tego, w tym tygodniu skup się na powtarzaniu / 

utrwalaniu / uczeniu się materiału z tego rozdziału. Dziś wykonaj kilka zadań.  

Podręcznik str. 76. 

I. Wykonaj zadania według poleceń: 

1. Uzupełnij wyrażenia czasownikami z ramki.  

2. Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę wybierając odpowiednią opcje a, b lub c. 

3. Przypomnij sobie zasady tworzenia zdań w I okresie warunkowym. Napisz 

zdania. 

4. Połącz zdania 1-5 z punktami a-e.  

5. Przetłumacz fragmenty zdań podanych po polsku na język angielski. Zastosuj 

poprawność gramatyczną. 

6. Uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki. Przeczytaj go na głos.  

7. Posłuchaj nagrania 2.26. Wybierz właściwą odpowiedź.  

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-26-English-Plus-Options-Skills-Trainer-

Students-Book-Grade-7.mp3 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 
 

1. Sposoby ochrony organizmu przed nadmiernym nasłonecznieniem.  

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-

promieniowaniem-slonecznym/  - wynotuj 9 sposobów naturalnej ochrony organizmu przed 

nadmiernym nasłonecznieniem i staraj się je stosować w okresie zbliżającego się lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-26-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/2-26-English-Plus-Options-Skills-Trainer-Students-Book-Grade-7.mp3
https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-promieniowaniem-slonecznym/
https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-promieniowaniem-slonecznym/


19.05.2020 r. 
 

JĘZYK NIEMIECKI: 
 

Thema: Ćwiczenia gramatyczne. 

Proszę powtórzyć słownictwo i gramatykę z podręcznika strony:116 – 119. 

Proszę wykonać następujące ćwiczenia: 

 

 

 



JĘZYK ROSYJSKI: 

 

Сегодня девятнадцатое мая 2020 года. 

Урок 64 

Тема: Адам работает врачом - użycie konstrukcji "pracować jako...". 

I. Najpierw przeczytaj zdania z ćwiczenia 2a/89 z podręcznika i zapoznaj się z nową konstrukcją 

użytą w tych zdaniach. 

II. Przeczytaj i przeanalizuj poniższą notatkę.  

Następnie to, co jest zapisane pogrubioną czcionką, przepisz do zeszytu.  

 

 

 

 

 

 

 

Na pytanie  

Кем он работает? czyli W jakim zawodzie on pracuje?  

odpowiemy używając nowopoznanej konstrukcji 

Он работает поваром. [On pracuje jako kucharz.] 

Budując zdania z tą konstrukcją używamy osobowej formy czasownika работать  

i rzeczownika (nazwę zawodu) w narzędniku. 

Tak samo zbudujemy zdanie z czasownikiem подрабатывать (dorabiać), np.  

Марта подрабaтывает няней. [Marta dorabia jako niania]. 

Jeśli chodzi o czasownik стать (zostać), to konstrukcję z jego użyciem tłumaczymy następująco: 

zostać lekarzem, zostać nauczycielem, zostać pielęgniarką itd., np.  

Я хочу стать юристом. [Chcę zostać prawnikiem.] 

III. Przypomnij odmianę przez osoby czasownika работать (ostatnia lekcja). Przetłumacz zdania 

używając poznanej dziś konstrukcji. Korzystaj z notatek z lekcji i słownika. Przetłumaczone 

zdania przepisz do zeszytu.   

1. Moja mama pracuje jako pielęgniarka. 

2. Mój tata pracuje jako rolnik.  

3. Chcę zostać lekarzem. 

4. W jakim zawodzie ty pracujesz? 

работать   

(pracować) 

подрабатывать 

(dorabiać) 

стать 

(zostać) 

кем? 

врачом 

фармацевтом 

учителем  

строителем 

полицейским 

земледельцем 

(rolnikiem) 

медсестpой  

учительницей 

продавщицей 

няней 

N. 



IV. Wykonaj ćwiczenie 6 na str. 90 z podręcznika. Dobierz nazwy zawodów do właściwych 

opisów. W ten sposób  odpowiesz na pytanie Кто что делает? (Kto co robi?). Ćwiczenie 

wykonaj ustnie.  

 

RELIGIA: 

 

Temat:100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. 

1. Zapamiętaj: 

18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się nasz Polski Papież Święty Jan Paweł II. 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. 

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. 

Przyjął imię Jan Paweł II… i Maryję, jako powierniczkę i opiekunkę jego kolejnej misji dla 

Kościoła. 

13 maja 1981 r. - zamach na życie Jana Pawła II.  

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 zmarł w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. 

1 maja 2011 r. - beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI.  

27 kwietnia 2014 r. - kanonizowany przez papieża Franciszka. 

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=hYXrZRkxieY Papież Jan Paweł II – jaki 

był? 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Brzmią tak samo, znaczą co innego – o homonimach. 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 306-308 

 

Uczniowie czytają informacje z ramki „Poznajemy język”, redagują krótką notatkę. 

 

Zad. 3 i 6 s.306-307- pisemnie. Możesz skorzystać ze słownika języka polskiego. 

 

Praca na platformie wsipnet, materiał Homonimy (termin wykonania ćwiczeń – 21.05.2020 r.) 

 

 

MATEMATYKA: 

 

Temat: Twierdzenie, założenie , teza, dowód- cechy podzielności liczb 

Przypomnij cechy podzielności liczb. Pomoże Ci w tym film Tomasza Gwiazdy: 

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

Następnie przejdź do platformy edukacyjnej wsipnet.pl i rozwiąż zestaw ćwiczeń nr 3 do tego 

tematu (termin dzisiejszy tj. 19 maja). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYXrZRkxieY
https://www.youtube.com/watch?v=qHvbeyPMfNg


HISTORIA: 

 

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej- temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne. 

 

I. Militaryzacja Niemiec i powstanie osi Berlin- Rzym - Tokio. 

   Anschluss Austrii. 

 

Hitler po przejęciu władzy rozpoczął przygotowania do wojny. 

Zawarł sojusz z Włochami i Japonią , skierowany przeciwko ZSRR. 

W marcu 1938r. wojska niemieckie wkroczyły do  Austrii i przyłączył ją do III Rzeszy. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1936 r.- remilitaryzacja Nadrenii, 

- 1935 r.- przywrócenie powszechnej służby w Niemczech, 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1,2,3 str.94 

 

BIOLOGIA: 

Temat: Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.236-265. 

Temat  rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika, napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące 

pytania: 

1 . Wyjaśnij pojęcia:  

- zdrowie -…………. 

- choroba-……………. 

2 .Co to są choroby zakaźne , czym mogą być wywołane? 

3 . Opisz na dowolnym przykładzie przebieg choroby zakaźnej. 

4 . Co to są choroby niezakaźne, podaj przykłady. 

5 . Jakie znaczenie dla zdrowia człowieka mają badania diagnostyczne? 

PLASTYKA: 

 

Temat: Rynek sztuki. Prawo autorskie.  

1. Przeczytaj temat 26. Rynek sztuki. Prawo autorskie ze s. 100 – 103 z podręcznika. Dziś 

będziemy prowadzić rozważania o sztuce od strony prawnej. Zastanawiałeś się kiedyś, jak 

zarabiają artyści? Jakie mają prawa? Czym jest prawo autorskie? Po ilu latach od śmierci 

autora wygasają prawa do danych dzieł? Czym są prawa majątkowe? Zajrzyj do tematu, a się 

dowiesz. Zrozumiesz, dlaczego kopiowanie prac z Internetu czy od drugiej osoby jest 



kradzieżą dóbr intelektualnych. Dlatego też uczelnie sprawdzają każdą pracę tzw. 

„antyplagiatem” – programem potwierdzającym autentyczność pracy. A jak to jest  

w przypadku filmu, za którego kształt artystyczny odpowiada zarówno reżyser, scenarzysta, 

operator, ale i scenograf, kompozytor, więc kto właściwie ma prawa do dzieła?  

2. Zajrzyj pod link: https://www.ikalkulator.pl/blog/10-najdrozszych-obrazow-swiata/,  

a dowiesz się, jakie dzieła sprzedane zostały za rekordowe sumy i są tzw. najdroższymi 

obrazami na świecie. A także poznasz historię najdroższego obrazu – autorstwa samego da 

Vinci. Często są to dzieła kupowane anonimowo, a po zakupie trzymane w ukrytych 

kapliczkach w domach koneserów sztuki. Oczywiście wartość dzieła dyktuje rynek. Jednego 

roku będzie to dzieło abstrakcyjne Pollocka, innym razem realistyczne – Cezanne’a. Rodzi się 

pytanie – co sprawia, że akurat to dzieło jest pożądane? Co więcej, dlaczego jedni artyści – 

Vincent van Gogh – sprzedali za życia zaledwie jeden obraz (i to własnemu bratu!), byli 

niedoceniani, a Salvador Dali tworzył kopie własnych obrazów, nie był w stanie nasycić 

rynku swoimi dziełami? Stając się legendą za życia, marką samą w sobie. 

 
Dla zainteresowanych 

Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, polecam ciekawy film fabularny „Koneser” w reż. G. Tornatore, którego opis 

znajdziesz pod linkiem: https://www.filmweb.pl/film/Koneser-2013-624525  

 
Z kolei pod linkiem: https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-

wiedziec,15208,a znajdziesz 10 ciekawostek o życiu Vincenta van Gogha. Polecam!!! 

PRACA PLASTYCZNA 

Kontynuuj pracę nad plakatem filmowym. Przypominam – za tydzień mija termin oddania 

pracy do oceny. 

 

 

20.05.2020 r. 

 

DORADZTWO ZAWODOWE 

Temat: Osobowość zawodowa. 

Amerykański psycholog John L. Holland odkrył,  że zainteresowania zawodowe są wyrazem 

naszej osobowości. A to oznacza, że swoją osobowość przejawiamy w naszych wyborach 

zawodowych, podobnie jak to pokazujemy wybierając przyjaciół, zainteresowania, szkoły czy 

sposób rekreacji. Teoria Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, 

w której preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych.  

1. Obejrzyjcie prezentację pod linkiem https://slideplayer.pl/slide/1279781/  

2. Pod linkiem preferencje zawodowe znajduje się test preferencji zawodowych, który 

każdy uczeń powinien rozwiązać, aby dowiedzieć się jaki typ osobowości zawodowej 

prezentuje.  

https://www.ikalkulator.pl/blog/10-najdrozszych-obrazow-swiata/
https://www.filmweb.pl/film/Koneser-2013-624525
https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a
https://www.empik.com/empikultura/10-faktow-z-zycia-van-gogha-o-ktorych-mogliscie-nie-wiedziec,15208,a
https://slideplayer.pl/slide/1279781/
http://testy-zawodowe.pl/testy/preferencje-zawodowe


ZAJĘCIA KREATYWNE: 

 

Temat: Poznajemy etapy rozwoju motyla. Wykonujemy laurkę na Dzień Matki. 

Wejdź w poniższe linki, pierwszy to cykl rozwoju Pazia Królowej, drugi to praca do 

wykonania laurka dla mamy. Powodzenia. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg 

 

MATEMATYKA: 

 

Temat: Twierdzenie, założenie , teza, dowód- dowód geometryczny 

Przypomnij własności kątów i trójkątów (Jeżeli nie pamiętasz podręcznik str.58, 61, 67 i 75). 

Wykonaj do tego tematu zestaw ćwiczeń VIII.9- zestaw 1  ze strony wsipnet.pl (termin  

na dzisiaj 20 maja). 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Kolory świata, kolory życia w wierszach Jana Lechonia.  (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.204-205 

 

Uczniowie czytają wprowadzenie do tematu, wiersz „Czerwone wino”, analizują polecenia. 

 

1. W kulturze porom roku przypisuje się czasem symboliczne znaczenia. Sprawdź w słowniku 

symboli, co może symbolizować jesień?  

Jesień może być symbolem dojrzałości, wieku średniego człowieka, czasem starości, schyłku.  
 

2. Co składa się na jesienny krajobraz przedstawiony w wierszu? Wyszukaj wszystkie 

elementy wraz z określeniami.  

Słońce spada; trzciny drżące; jezioro z ołowiu; gwiazdy spadające; śliwy zielone, liliowe; 

jarzębina czerwona.  
 

3. Jak wygląda świat, o którym jest mowa w utworze?  

Jest nasycony barwami, dojrzały, ale ocieniony zachodzącym słońcem. Panuje w nim 

atmosfera oczekiwania, niepewności.  
 

4. Jakimi środkami językowymi świat został opisany? Podaj ich przykłady.  – pisemnie  

Do opisu świata zostały wykorzystane:  

epitety – „drżące [...] trzciny”, „gwiazdy spadające”, „skórka zielona”;  

metafora – „jezioro z ołowiu”;  

pytanie retoryczne –„jak tu odpowiedzieć: czy jestem szczęśliwy?”;  

porównanie – „Jak nurek schodzi w mroki tajemniczych głębin /[...] /Tak ja wypijam 

wzrokiem czerwoność jarzębin”;  

hiperbola – „przepych koralu bogato się rozpina”.  

https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4
https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg


5. Czego można się domyślać o człowieku, który tak opisuje świat?  

Jest wrażliwy na piękno świata, jest jego uważnym obserwatorem. Ma refleksyjną naturę. 

 

6. Jakie rozterki wyraża osoba mówiąca?  

Nie potrafi określić swego stanu psychicznego: nie wie, czy jest szczęśliwy. Wprawia go to  

w stan niepewności. 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Subject: Utrwalenie materiału z rozdziału 6 w zadaniach.  

Wykonaj zadania poniżej. Jeżeli chcesz uzyskać ocenę dodatkową, prześlij je do sprawdzenia 

na mojego maila do 22.05. 

1. Przeczytaj zadania i zastanów się jakie słowa należy wpisać w luki. Używaj 

słownictwa dotyczącego przetrwania.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Przeczytaj tekst i uzupełnij brakujące słowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Uzupełnij zdania odpowiednia formą. Zastosuj I okres warunkowy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uzupełnij zdania czasownikami must, mustn’t, should, shouldn’t.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Uzupełnij treść bloga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIA: 

Temat: Tlenki metali i niemetali. 

Temat w podręczniku na str. 196-201 rozkładamy na dwie godziny lekcyjne. 

(Przypomnij sobie , co to są tlenki? - podręcznik str. 54-55 oraz wiadomości z zakresu 

ustalania wzorów związków chemicznych , w tym różnych tlenków- podr. str.130-135). 

W przyrodzie występuje różnorodność tlenków niemetali i metali.  

W podręczniku masz podane przykłady tlenków, które występują w przyrodzie w dużych 

ilościach. Opisane są ich właściwości i zastosowania ( podr. str. 198-199). Zapoznaj się z 

tymi informacjami i postaraj się je zapamiętać. 

Tlenki otrzymujemy najczęściej w reakcjach syntezy tlenu z metalem lub niemetalem.  Zapis 

takich reakcji pisaliśmy na lekcjach w sposób słowny ( podr. str. 54-55), do zapisu za pomocą 

symboli i wzorów jeszcze wrócimy. 

Do tego tematu wykonaj następujące zadania :  

- w podręczniku , na str.201- 1, 2, 5. 

- w zeszycie ćwiczeń 1,2, 3, 4, 5, 8 ze str. 102-103. 



WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

Wykonujemy ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne. 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0, 

przygotowaniu przyborów do ćwiczeń - krzesła i kocyka lub karimaty  - przystępujemy do 

kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl ćwiczeń rozwijających 

koordynację ruchową niezbędną nam w życiu codziennym.  Powodzenia! 

 

GEOGRAFIA: 

 

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł. 

Przy temacie o energetyce w Polsce mówiliśmy o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach 

energii. Potrafisz je wymienić? 

Poznałeś(-aś) typy elektrowni w Polsce i położenie największych elektrowni na terenie  

Polski (mapa na str.151 w podręczniku). 

Poświęć 10 minut czasu i obejrzyj dla utrwalenia: https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-

mI1eU 

Uzupełnij temat w zeszytach ćwiczeń str. 106 – 107.  

Wróć do tematu w podręczniku str. 150 -155. Szczególnie przydadzą Ci się informacje ze str. 

154 i 155. Znajdziesz tam między innymi mapki z regionami Polski, gdzie panują 

najkorzystniejsze warunki wiatrowe i nasłonecznienia. Są to więc miejsca, w których 

lokalizacja  elektrowni  słonecznych  i farm wiatrowych przynosi największe korzyści. 

 

 

21.05.2020 r. 

 

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). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0
https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-mI1eU
https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-mI1eU


JĘZYK NIEMIECKI: 

 

Thema: Powtórzenie wiadomości – rozdział 5 

Proszę opracować podane  zadania do testu: 

 



JĘZYK ROSYJSKI: 

 

Сегодня двадцать первое мая 2020 года. 

Урок 65 

Тема: Как выглядит oбычный день Маши? - praca z tekstem. 

I. Na początku wykonaj ćwiczenie słuchowe (1/91 z podręcznika). Wysłuchaj nagrania  

z płyty CD nr 66 i wykonaj polecenia 1a i 1б.  

Uwaga: Jeśli ktoś nie ma możliwości odtworzenia nagrania w domu, to potrzebne nagranie 

z dzisiejszej lekcji znajduje się w pliku MP3 w zakładce Praca zdalna na e-dzienniku. 

II. Przeczytaj fragmenty e-maila z ćwiczenia 2a na stronie 91. A następnie uporządkuj 

 w kolejności te fragmenty tak, aby tworzyły całość. 

III. Czytając tekst zwróć uwagę na słówka, które oznaczają codzienne czynności 

wykonywane przez Maszę (autora e-maila). Autorka pisze o sobie, więc używa czasowników 

w pierwszej  osobie l. poj., np. я встаю, я делаю itd. Korzystaj ze słownika. 

IV. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie "Jak wygląda zwykły dzień 

Maszy?", wykonaj ćwiczenie 2 б na str. 92 z podręcznika. Wybierz odpowiedzi zgodne  

z informacjami w tekście i dokończ nimi rozpoczęte zdania. Uzupełnione zdania przepisz do 

zeszytu.  

V. Prześlij zdjęcia następujących lekcji (ich treści): 59, 63, 65 na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com dziś (21.05.20) do końca dnia. 

BIOLOGIA: 

 

Temat: Choroby jako efekt zaburzenia homeostazy.( kontynuacja tematu z 19.05.2020 r) 

 

INFORMATYKA: 

 

Temat: Ćwiczymy programowanie. 

Proszę wejść na stronę  https://studio.code.org/s/course2, wybrać etap 19 i wykonać 

przynajmniej 9 zadań. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

 

Wykonujemy ćwiczenia rozciągające całego ciała w pozycji stojącej. 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec - 

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl 

ćwiczeń rozwijających ruchliwość poszczególnych stawów i mięśni - niezbędną nam w życiu 

codziennym.  Powodzenia! 

https://studio.code.org/s/course2
https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec


HISTORIA: 

 

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej. 

 

II. Wojna domowa w Hiszpanii. 

    Układ monachijski i kolejne zdobycze niemieckie. 

 

W zeszycie zapisz: 

- 1936 r.- wojna domowa w Hiszpanii, 

- 29-30.IX.1938 r. konferencja w Monachium, 

- X.1938 r. - zajęcie Zaolzia przez Polskę, 

- III. 1939 r.- zajęcie przez Niemcy Okręgu Kłajpedy, 

 

Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 4 str.95. 

 

JĘZYK POLSKI: 

 

Temat: Kolory świata, kolory życia w wierszach Jana Lechonia.  (ciąg dalszy) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.205 

 

Uczniowie czytają wiersz „Do malarza”, analizują polecenia. 

 

1. Jaką porę doby przedstawiono w wierszu? Zacytuj fragmenty potwierdzające twoją 

odpowiedź.  

Jest to zmierzch: „I wszystkie światła tego miasta / Pod Łuk wpływają Tryumfalny”.  

 

2. Gdzie jest i na co patrzy wypowiadająca się osoba? Z czego można to wywnioskować?  

Osoba mówiąca znajduje się w Paryżu. W tym mieście znajdują się Sekwana i Łuk 

Triumfalny – te nazwy padają w wierszu. Osoba mówiąca stoi prawdopodobnie w pobliżu 

rzeki i zabytku, podziwia widok miasta.  

 

3. Na jakie cechy krajobrazu zwraca uwagę osoba mówiąca w wierszu?  

Zwraca uwagę na barwy, światło, przejrzystość powietrza.  

 

4. Jak wygląda świat widziany oczyma osoby mówiącej?  

Jest wypełniony kształtami, barwami, światłem.  

 

5. Zwróć uwagę na czasowniki użyte w wierszu. Określ ich czas i tryb. Co eksponują te formy 

gramatyczne?  

W wierszu pojawiają się czasowniki w trzech formach: czasowniki w formie czasu 

teraźniejszego i przyszłego trybu orzekającego – opisują wygląd świata i dynamizują opis 

oraz czasowniki w trybie rozkazującym, które wyrażają rady skierowane do odbiorcy.  

 

6. Ustal, kto jest odbiorcą poetyckiej wypowiedzi.  

Jest to artysta (może malarz, może poeta), co sygnalizuje apostrofa: „Patrz, artysto!”.  

 

 

 



7. Jak myślisz, w jakim celu podmiot liryczny zwraca się do odbiorcy?  

Zwraca jego uwagę na wygląd świata, który warto przedstawić w dziele sztuki. Chce mu 

pokazać, że świat może być wzorem dla dzieła sztuki.  

 

8. Wciel się w rolę adresata wiersza. Co i jak namalujesz pod wpływem utworu Do malarza?  

Na przykład scenę rodzajową: ulicę paryską oświetloną blaskiem słonecznych promieni.  

 

9. Porównaj obydwa wiersze Jana Lechonia. Co można powiedzieć o ukazanej w nich wizji 

świata?  

Świat jest piękny, nasycony kształtami, barwami, światłem.  

 

10. Omów budowę wiersza. Weź pod uwagę budowę strof, układ wersów, rymów i rytm.  

Budowa jest bardzo regularna. Każda strofa ma cztery wersy, które liczą po dziewięć sylab. 

Rymy są ułożone regularnie, w układzie przeplatanym w pierwszej, drugiej i czwartej strofie, 

a okalającym w trzeciej. Taka budowa wpływa na regularność rytmu.  

 

11. Jak forma utworu wpływa na jego nastrój i atmosferę?  

Regularna, rytmiczna budowa odzwierciedla spokój, harmonię i równowagę panujące            

w opisywanym świecie.  

 

12. Wiersze Jana Lechonia Czerwone wino i Do malarza są malowane słowem. Sformułuj 

kilka argumentów potwierdzających to twierdzenie. – pisemnie  

Opisują kształty, barwy, pokazują efekty świetlne. Tworzą wrażenie plastyczności. 

 

 

22.05.2020 r. 

 

GEOGRAFIA: 

 

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. 

W podręczniku na str. 124 – 125 znajdziesz potrzebne informacje na ten temat. 

Skorzystaj z krótkiej lekcji na: https://www.youtube.com/watch?v=625042-DHGA 

Zwróć uwagę na zmianę charakteru wsi położonych w bliskim sąsiedztwie dużych miast.  

Istotny też jest fakt zmniejszania się liczby mieszkańców centrów dużych ośrodków 

miejskich, a zwiększania liczby  mieszkańców stref podmiejskich (suburbanizacja). 

W strefach podmiejskich lokalizowane są też coraz częściej różnego rodzaju 

przedsiębiorstwa. 

Zapisz do zeszytu: 

1. Pojęcia: suburbanizacja, strefa podmiejska, obszar metropolitalny. 

(wyjaśnij w zeszycie te pojęcia) 

Wykonaj w zeszytach ćwiczeń zadania str. 108 – 109. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=625042-DHGA


MATEMATYKA: 

 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa 

Obejrzyj film ze strony Internetowej youtybe 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM 

Następnie otwórz podręcznik na str.231- przeanalizuj przykład 1. Ze strony 232 przepisz 

twierdzenie Pitagorasa (ramka z wykrzyknikiem) oraz symboliczny zapis twierdzenia 

Pitagorasa (a
2
+b

2
=c

2
). Zapamiętaj, że a, b, c to tylko symbole (w filmie są przyjęte inne 

litery). Najważniejsze: Twierdzenie Pitagorasa dotyczy tylko trójkąta prostokątnego 

(w innych trójkątach możemy wyznaczyć np. wysokość z twierdzenia Pitagorasa mając dane 

wymiary innych odcinków- biorąc pod uwagę, że wysokość i odpowiednie odcinki tworzą 

trójkąt prostokątny). 

Do poćwiczenia wykonaj  w zeszycie zadanie 5 str. 232 (Pamiętaj, że c- oznaczamy 

przeciwprostokątną, czyli długość najdłuższego boku w trójkącie prostokątnym). 

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. 

 

CHEMIA: 

Temat: Tlenki metali i niemetali. 

Temat w podręczniku na str. 196-201 podzielony  na dwie godziny lekcyjne. 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Dzisiejszą godzinę poświęć na utrwalenie wiadomości z rozdziału 6.  

WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

 

Wykonujemy marszobieg terenowy w okolicy własnego domu. 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik  

i zaopatrzeniu się w maseczkę ochronną na twarz - przystępujemy do kilkuminutowej 

rozgrzewki.  Następnie wykonujemy marszobieg terenowy w pobliżu własnego domu na 

dystansie 500m - 1000m  – w zależności od indywidualnych możliwości. Po powrocie               

z zajęć myjemy obowiązkowo ręce mydłem i ciepłą wodą. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM
https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik


MUZYKA: 

 
Temat: Muzyka średniowiecza. 

Jak powstała muzyka średniowieczna? 

Za początek muzyki średniowiecznej przyjmuje się przyjęcie chrześcijaństwa jako oficjalnej 

religii Cesarstwa Rzymskiego i wprowadzenie śpiewu gregoriańskiego do liturgii kościoła. Nauka 

i sztuka rozwijała się w klasztorach, które decydowały o ich rozwoju i przemianach. Początkowo 

w muzyce kościelnej zabraniano wykorzystywania instrumentów, dominowała natomiast muzyka 

wokalna – chóry męskie śpiewały łacińskie utwory a cappella. 

 

Muzyka kościelna 

Jednogłosowa muzyka kościelna rozwinęła się za sprawą papieża Grzegorza I Wielkiego, od 

którego nazwę zawdzięcza chorał gregoriański. To właśnie on wybrał lub zlecił wybór melodii 

kościelnych, które obowiązywały w Kościele, a następnie zostały zapisane w tzw. Antyfonarzu. 

Słowo chorał pochodzi od chorus, czyli miejsca przeznaczonego dla kościelnych śpiewaków. 

Średniowieczny chorał gregoriański charakteryzował się jednogłosowością, opartą na skalach 

kościelnych, inaczej zwanych modalnymi. Śpiew przeznaczony dla wielu głosów, czyli 

wielogłosowy pojawił się dopiero w VII wieku. W Polsce najstarszym zabytkiem 

jest Bogurodzica. Ta pochodząca z przełomu XIII i XIV wieku pieśń jest pierwszym utworem 

zapisanym w języku polskim. Słynną pieśnią kościelną jest także Gaude Mater Polonia, która 

powstała w XIII wieku, a jej autorem jest Wincenty z Kielczy, pierwszy znany z imienia 

kompozytor polski. 

 

Muzyka świecka 

W okresie wczesnego średniowiecza do głosu zaczyna dochodzić świecka pieśń jednogłosowa, 

którą możemy uważać za przejaw muzyki ludowej. Muzyka ta wiąże się z postaciami grajków 

wędrownych, którzy byli jednocześnie wesołkami, akrobatami i aktorami. Wędrowali oni 

gromadami z miejsca na miejsce, biorąc udział w uroczystościach i zabawach ludowych, 

prześladowani zarówno przez władze świeckie, jak i Kościół. 

Poeci-muzycy, którzy wywodzili się ze stanów wyższych (tj. rycerskich lub arystokracji), zwano 

trubadurami (Francja południowa) truwerami (Francja północna), oraz minnesangerami (wym. 

minezengerami) (Niemcy). Pieśni wykonywane przez tych śpiewaków najczęściej dotyczyły 

czynów rycerskich, miłości, oraz opisywały piękno przyrody. W XIV—XV w Niemczech 

pojawili się meistersingerzy (wym. majsterzingerzy), którzy tworzyli w miastach własne związki 

na wzór cechów rzemieślniczych. 

Otwórz podręcznik na str.126 a dowiesz się jakich w średniowieczu używano instrumentów. 

Temat lekcji oraz instrumenty przepisz do zeszytu. 

https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-sredniowieczna/Ddd4zRP1Q#Ddd4zRP1Q_pl_main_concept_3

