
Praca domowa klasa 7a 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL 
NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 
 
Nie ma pracy domowej na ten tydzień – wykonujemy zaległe karty pracy. 

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl   
 
09.06.2020r. 
Thema: Wie viel kostet ein Glas Marmelade? 
Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.50, link przyłączenia:  
https://join.skype.com/lnqpSlmmBATc 
1. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu. – Słownictwo do zapamiętania) 
eine Flasche – butelka 
ein Stück – sztuka, kawałek 
ein Glas – słoik 
eine Packung – opakowanie, paczka 
eine Tüte – torebka 
ein Becher – kubeczek 
eine Dose – puszka 
ein Liter – litr 
1. Mach Übungen 3/117 und 4/118 im Lehrbuch. Die Beispiele schreib ins Heft.  (Wykonaj 
ćw. 3/117 i 4/118 z podręcznika. Przykłady zapisz w zeszycie.) 
2. Mach Übungen 23/66, 24 und 25/67 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) 
3. Spiel und lerne. (Graj i ucz się.): https://learningapps.org/1874354 
KARTKÓWKA (link dla osób, które nie pisały tej kartkówki w piątek i dla osób, które 
chcą poprawić ocenę): https://padlet.com/niemkaralle/kqpsr4wzv42pw8u8 
 
JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY 
EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 
 
03.06. (środa)  
Zadania na kolejny tydzień znajdują się na wirtualnej tablicy: 
http://linoit.com/users/1beti5/canvases/All%20Clear%207%20Unit%209%20%28part%202%
29 
 
HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl 
 



10.06.2020 ( środa) 
Temat: Dorobek kulturalny i naukowy polskiego dwudziestolecia 
1. Przeczytaj temat 43 z podręcznika. 
2. Zapisz w zeszycie: 
Po odzyskaniu niepodległości 33% mieszkańców naszego kraje stanowili analfabeci, czyli 
osoby niepotrafiące czytać i pisać. W 1932 roku wprowadzono reformę, która uporządkowała 
ustrój szkolny, a jej twórcą był Janusz Jędrzejewicz. Prężnie działały wyższe uczelnie w 
Krakowie, Wilnie, Lwowie, Warszawie i Poznaniu. Ogromne sukcesy odnosiły szkoły 
matematyczne w Warszawie i Lwowie - twórcami byli Wacław Sierpiński, Stefan Banach, 
Hugo Steinhaus. W 1932 roku otwarto Instytut Radowy w Warszawie, rozwijała się 
medycyna i technika. Do największych sukcesów należy parowóz Pm36, zwany Piękna 
Helena, samoloty serii RWD, wojskowe myśliwce PZL P11 oraz bombowce PZL 37 Łoś. 
Do najważniejszych polskich pisarzy dwudziestolecia międzywojennego należeli: Władysław 
Stanisław Reymont, Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska.  
Rozwijała się kultura masowa, zwłaszcza kino i teatr. Plejada polskich aktorów: Jadwiga 
Smosarska, Mieczysława Ćwiklińska, Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo i inni. 
Polska mogła się poszczycić znakomitymi sportowcami: Halina Konopacka, Janusz 
Kusociński, Stanisława Walasiewiczówna, Stanisław Marusarz. 
Polacy odnosili sukcesy międzynarodowe w dyscyplinach lotniczych ( Franciszek Żwirko, 
Stanisław Wigura) oraz baloniarze, m.in. Franciszek Hynek. 
3. Wykonaj polecenie 2. s. 241. 
 
GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 
 
09.06.2020. – uczniowie, którzy będą chcieli w ósmej klasie starać się o ocenę celującą z 
geografii musza przygotować prezentację multimedialną  „Moja mała ojczyzna”. Prezentacja 
musi zawierać 10 zdjęć z terenu powiatu lipskiego, opisy do zdjęć maksymalnie trzy zdania, 
zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy naturalne, wiejskie i miejskie, zabytkowe obiekty, 
pomniki przyrody. Pracę będzie trzeba oddać we wrześniu. 
Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 
notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 
ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl   
 
08.06.2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku. 
Kartkówkę z trzech ostatnich lekcji udostępnię na platformie wsipnet przed godz. 8.00. 
Dowiesz się dziś, w jaki sposób należy mnożyć i dzielić potęgi o takich samych wykładnikach. 
Zapisz temat do zeszytu. 
Przeanalizuj przykład 1 ze str. 290 i wykonaj ćwiczenie 1. 
Obejrzyj film o mnożeniu potęg o jednakowych wykładnikach. 
Sformułuj wniosek w postaci własności iloczynu potęg o takich samych wykładnikach i 
zapisz go do zeszytu. 
Na podstawie przykładów 2 i 3 wykonaj ćwiczenia 2 i 3 ze str. 290 – 291 z podręcznika. 
Przeczytaj uważnie przykład 4 ze str. 291 z podręcznika. 
Obejrzyj film o dzieleniu potęg o jednakowych wykładnikach. 
Sformułuj wniosek w postaci własności ilorazu potęg o takich samych wykładnikach i zapisz 
go do zeszytu. 



Wykonaj ćwiczenia 4 – 7 ze str. 292 – 293 z podręcznika, korzystając z rozwiązanych tam 
przykładów.  
Rozwiąż zadania 1, 2, 8 ze str. 293 z podręcznika. 
Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy 
podany wyżej. 
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE  
08.06.2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Rozwiązywanie zadań o potęgach. 
Rozwiąż zadania: 19/276, 10/289, 17/306, 19/306,  20/306 z podręcznika. 
Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną. 
 
09.06.2020 r. (wtorek) 
Temat: Notacja wykładnicza liczby. 
Dziś dowiesz się, co to jest notacja wykładnicza oraz nauczysz się odczytywać i zapisywać 
liczby w notacji wykładniczej. 
Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 
Zapoznaj się z wiadomościami o notacji wykładniczej zamieszczonymi w podręczniku na str. 
295. 
Obejrzyj film o zapisywaniu dużych liczb w notacji wykładniczej. 
Na podstawie filmu oraz przykładów 1 i 2 wykonaj ćwiczenia 1 i 2 ze str. 295 – 296 z 
podręcznika. 
Przeanalizuj tabelę z potęgami liczby 10 ze str. 297 w podręczniku. Szczególną uwagę zwróć 
na potęgi o wykładnikach ujemnych. 
Obejrzyj film o zapisywaniu małych liczb w notacji wykładniczej. 
Wykonaj ćwiczenia 6 i 7 ze str. 298 z podręcznika. Skorzystaj z przykładów 6 i 7. 
Rozwiąż zadania: 1, 2, 3 ze str. 298 z podręcznika. 
Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy 
podany wyżej. 
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
FIZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   iwb.ciepielow@wp.pl 
 
08.06.20  (Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości.) 
https://drive.google.com/file/d/1jJlzXqbryTj9O0gocIz4PhXJsMaJCPwc/view?usp=sharing 
 
CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl  
 
08.06.20 (Stężenie procentowe roztworu - cz. I) 
https://drive.google.com/file/d/14im2xpObIr6yD9I5Xk7OfeN7VO3any58/view?usp=sharing 
 
09.06.20 (Stężenie procentowe roztworu-zadania.) 
https://drive.google.com/file/d/1_pUDmR4sZ1spl85TD8SRJLP2J6Ys-q1U/view?usp=sharing 
BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 
 
08.06.2020 (poniedziałek) 



Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,, Układ rozrodczy. Rozmnażanie się i rozwój”. 
Przeczytajcie z podręcznika posumowanie działu str. 252 – 253. Wykonajcie zadania ,, 
Sprawdź, co umiesz” ze str. 254 – 256 ( 12 zadań). Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie i 
prześlijcie – praca na ocenę.  
 
RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
08. 06. 2020 (poniedziałek) 
Temat: Uroczystość Bożego Ciała 
11 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Jest to taki dzień, kiedy 
Zmartwychwstały Jezus obecny w hostii odwiedza nas w miejscach naszego zamieszkania. 
Więcej informacji w temacie katechezy 65 i pod linkiem: https://youtu.be/VPc04e-nSEk  
Na uroczystość Bożego Ciała dekorujemy  okna naszych mieszkań. Spróbuj udekorować 
okno w swoim mieszkaniu elementami eucharystycznymi – przykładowe dekoracje 
znajdziesz w Internecie. Przysłanie zdjęcia mile widziane. 
 
MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com 
 
Poniedziałek 08.06.2020 
Temat: Operetka i musical. Tańce wykorzystywane w teatrze. 
Napisz notatkę do zeszytu co to jest operetka i musical. 
 
PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 
 
Środa 10.06.2020 
Temat: Komputer jako narzędzie artystyczne. Grafika komputerowa. „Multimedialna 
prezentacja o regionie”, „Abstrakcja”. 
Zrób prezentację o regionie lub wykonaj abstrakcję za pomocą komputera.  
Pracę wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com. 
 
INFORMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com 
 
10.06.2020r. gr.1 i gr.2  
Temat: Zastosowanie filtrów w programie GIMP. 
1. Zapoznaj się z lekcją z tvp https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,informatyka-
lekcja-4-24042020,47526304  
2. Przygotuj własny projekt widokówki, zapisz z rozszerzeniem xxx.xcf. Będzie to dokument 
z widocznymi warstwami, gdybyś chciał/a w kolejnych dniach modyfikować, lub eksportuj, 
wówczas warstwy złączą się. 
 
JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com 
 
 
08 czerwca 2020 r. 
Temat: Poetycki hołd dla kobiety bohatera - ,,Śmierć Pułkownika” A. Mickiewicz. 
Uwaga!!!  
Lektura obowiązkowa – musisz wnikliwie analizować temat. Znajomość treści lektury jest 
wymagana. 



1.Odczytaj uważnie zamieszczoną w podręczniku informację biograficzną na temat Emilii 
Plater s. 167. Zastanów się, dlaczego Adam Mickiewicz uczynił Emilię Plater bohaterką 
swojego utworu. 
2. Zapisz: Emilia Plater była wyjątkową osobą. Przebrała się za mężczyznę, ścięła włosy i 
wzięła udział w powstaniu listopadowym. Sformowała oddział żołnierzy i ruszyła do walki. 
Wykazała się szczególnym męstwem i odwagą. Zmarła z wycieńczenia po upadku powstania. 
3. Odczytaj dwukrotnie utwór Adama Mickiewicza ,,Śmierć Pułkownika”. Zastanów się, jakie 
obrazy poetyckie można w nim wyróżnić. Zauważ, że każda strofa to oddzielny obraz. 
4. Zanotuj: 
Strofa 1. W leśnej chatce leży ciężko chory Pułkownik – wokół niego zgromadzili się prości 
ludzie i żołnierze. 
 Strofa 2. Pułkownik ma ostatnie życzenie – chce zobaczyć swego konia i żołnierski 
rynsztunek. 
 Strofa 3. Umierający przyjmuje ostatnie namaszczenie, wszyscy zgromadzeni płaczą.  
Strofa 4. Wczesnym rankiem lud żegna się z martwym Pułkownikiem.  
Strofa 5. Wszyscy zgromadzeni zauważają, że dzielnym rycerzem była piękna kobieta – 
Emilia Plater 
5. Zastanów się, jak poeta skonstruował wiersz. Zwróć uwagę, że odbiorca na początku nie 
wie, kim jest konający żołnierz. Bohatera otacza aura tajemniczości. Na podstawie opisanych 
sytuacji czytelnik może się zorientować, że jest to ktoś bardzo ważny i zasłużony – domku 
leśnika pilnują straże, do umierającego dowódcy schodzi się lud itp. Dopiero ostatnia zwrotka 
odsłania prawdę o bohaterze. Spójrz na funkcję Ach! [wyraz zaskoczenia, zdziwienia].  
6. Jaka była Emilia Plater?  Na czym polega kontrast w przedstawieniu bohaterki?  
Zapisz: z jednej strony twardy żołnierz – z drugiej delikatna kobieta. 
Cechy Emilii Plater jako kobiety – delikatność, uroda, wdzięk. 
 Cechy Emilii Plater jako żołnierza - odwaga, męstwo, dzielność, dobra organizacja, 
pobożność, patriotyzm, wytrwałość, honor. 
7. Jak myślisz, dlaczego w wierszu niektóre wyrazy zapisano wielkimi literami?   
Odp. Kreacja bohaterki ukazana w wierszu jest gloryfikowana, czyli wywyższona, aby 
podkreślić jej zasługi.   
Zapisz: 
Nastrój utworu - wzniosły, uroczysty, tajemniczy. Wiersz Mickiewicza zyskał popularność 
jako piosenka narodowo-powstańcza.  
Budowę tekstu – liczba sylab w wersach (po 10), rodzaj rymów (dokładne, żeńskie, 
krzyżowe), obecność powtórzeń. 
Cytat: ,,To Litwinka, dziewica–bohater, 
Wódz Powstańców–Emilija Plater!”. 
Motto: 
,,Bohaterska śmierć dla Ojczyzny 
Kobieta jako dowódca i bohater”. 
Praca domowa:  
Zapamiętaj treść wiersza, wypisz z utworu 10 epitetów i anaforę. 
09 czerwca 2020 r. 
Temat:  Styl i język rozprawki. 
1.Zapoznaj się z informacjami na temat rozprawki znajdującymi się w podręczniku 
Gramatyka i stylistyka na str. 101-103. 
2.Zapisz w zeszycie: 
Schemat planu rozprawki – przykład: 
Temat rozprawki: ........................................ 
I. Wstęp (hasłowo):........................................ 



TEZA: ........................................ 
II. Argumenty: 
Argument 1. ........................................ 
Przykład ........................................ 
Argument 2. ........................................ 
Przykład........................................ 
Argument 3. ........................................ 
Przykład ........................................ 
III. Zakończenie – wnioski (też hasłowo)..................................... 
Zapisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu: Słownictwo „rozprawkowe” 
Co chcę zrobić? Przykładowe sformułowania 
rozpocząć rozprawkę zacznę od; rozpocznę od; na wstępie; na początku 
wprowadzić tezę jestem pewien, że; sądzę; uważam, że; moim zdaniem; 

jestem pewien, że; jestem przekonany; według mnie... 
wprowadzić hipotezę wydaje mi się; prawdopodobnie; przypuszczam; nie 

jestem pewien, czy... 
wprowadzić argument po pierwsze, po drugie; na wstępie chciałbym wspomnieć 

o; z kolei przejdę do; teraz zajmę się; następna sprawa to; 
przedstawię następny argument... kolejną sprawą jest to, 
że…, następna sprawa to..., kolejnym argumentem jest to, 
że..., 

wprowadzić kontrargument z drugiej strony; patrząc na to z innej strony; można 
jednak spojrzeć na to inaczej..., inną sprawą jest to, że..., 

podsumować rozważania podsumowując stwierdzam, że; dobitnie stwierdzam; 
kończąc chciałbym jeszcze raz podkreślić; na 
zakończenie powtórzę jeszcze raz... na koniec pragnę 
dodać, że..., reasumując..., podsumowując moje 
rozważania..., 

wprowadzić cytat moją opinię najlepiej potwierdzą słowa; najlepiej ilustrują 
to słowa; powołam się na stwierdzenie... na poparcie 
mojego stwierdzenia chcę przytoczyć opinię..., 

podkreślić subiektywizm 
wypowiedzi 

moim zdaniem; w mojej opinii; według mnie; sądzę; 
uważam; jestem przekonany; jestem zdania... 

Zapisz po 1-3 przykłady innych zwrotów, które nie znalazły się w powyższej tabeli, a 
znajdują się w tabeli Słownictwo stosowane w rozprawce znajdującej się w materiale na 
stronie https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO 
Przepisz przykłady poszczególnych części rozprawki, pamiętaj o akapitach. 
Temat: Na podstawie „Małego Księcia” uzasadnij, co to znaczy być dzieckiem. Odnieś się 
również do innych tekstów literackich. 
Wstęp: Literatura daje (lub próbuje dać) odpowiedzi na różne pytania: i banalne, i 
filozoficzne.  
Hipoteza: Jedno z nich brzmi: co to znaczy być dzieckiem? W niniejszej pracy postaram się 
na nie odpowiedzieć, szukając przykładów właśnie w literaturze. 
Argument: Wiele refleksji na ten temat przynosi „Mały Książę” A.de Saint-Exupery'ego.  
W kontekście tego utworu być dzieckiem, to znaczy być radosnym i ciekawym świata oraz 
patrzeć na ludzi sercem, zgodnie z sekretem Lisa: „Patrzeć należy sercem. Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu”. 



Przykład: Przede wszystkim – Mały Książę to bohater, który skupia w sobie wszystkie cechy 
dziecka. Jest dociekliwy, bo zadaje pytania tak długo, aż uzyska na nie zadowalającą 
odpowiedź. Ciekawość świata powoduje, że wędruje po przedziwnych planetach, chcąc 
poznać i zrozumieć innych mieszkańców wszechświata. Od mądrego Lisa dowiaduje się, że 
„patrzeć należy sercem”. Dlatego wraca do swej ukochanej róży, bo zrozumiał, że troska, 
odpowiedzialność i czas poświęcony bliskim są ważniejsze od tego, co materialne. Dzieci 
bowiem nie znają wartości pieniądza, nie wiedzą, jakie jest jego znaczenie. Dzięki temu 
zwracają uwagę na inne wartości, takie jak przyjaźń czy miłość. 
Argument: Po drugie – bycie dzieckiem kojarzy się z radością i beztroską.  
Przykład: Taki obraz dziecka przynoszą słynne „Treny” J. Kochanowskiego. Niespełna 3-
letnia Urszulka przedstawiona została tu jako wesołe, rozśpiewane dziecko, które swą 
obecnością rozświetlało życie rodziców. Wszędzie było jej pełno („wszystkieś w domu kąciki 
zawżdy pobiegała”), a swym szczebiotem sprawiała, że dom wypełniony był śmiechem („tyś 
za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała”). 
Zakończenie: Podsumowując, stwierdzam dobitnie, że być dzieckiem to kierować się w 
życiu sercem; to być radosnym i uśmiechać się na przekór wszelkim przeciwnościom; to być 
dociekliwy i ciekawym świata. Sądzę, że są to cechy, które można w sobie pielęgnować całe 
życie. Pielęgnować w sobie dziecko. 
Utrwal wiedzę o redagowaniu rozprawki poprzez zapoznanie się z materiałami na stronie 
https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO 
10 czerwca 2020 r. 
Temat: Rozprawkowe ćwiczenia redakcyjne. 
1. Obejrzyj lekcję:  
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,jezyk-polski-lekcja-2-31032020,47332369 
2. Wykonaj ćw. 1 str. 225 (zeszyt ćwiczeń), a następnie porównaj swoje odpowiedzi z 
podanymi poniżej przykładowymi rozwiązaniami:  
A. np. Moim zdaniem uczennice siódmej klasy mogą się malować, ale powinny robić to 
dyskretnie. Delikatny makijaż nie jest wyzywający. Umiejętnie zrobiony pomoże zatuszować 
niedoskonałości i podkreśli atuty urody, co poprawi pewność siebie nieśmiałej nastolatki.  
B. np. Według mnie siódmoklasista powinien być odpowiedzialny za swoje prace domowe. 
Rodzice nie powinni ich kontrolować, przynajmniej do pierwszej wywiadówki...  
C. np. W moim przekonaniu nauczyciel nie musi bezwzględnie przestrzegać kodeksu ucznia. 
Powinien jednak mieć go na uwadze i stosować się do tych jego przepisów, które nie stoją w 
sprzeczności z ideą szkoły. Wtedy relacje między nim a uczniami będą lepsze, co przełoży się 
pozytywnie na atmosferę w klasie.  
D. np. Uczeń, decydując się na naukę w tej a nie innej szkole, akceptuje warunki regulaminu i 
powinien ich bezwzględnie przestrzegać. Oczywiste jest, że każde odstępstwo od regulaminu 
dezorganizuje pracę klasy i całej szkoły.  
E. np. Sądzę, że przyjaźń między dziewczyną i chłopakiem jest możliwa. Gdy obie strony nie 
są sobą zainteresowane w sposób romantyczny, a dobrze się czują w swoim towarzystwie i 
mają mnóstwo wspólnych tematów, przyjaźń jest jak najbardziej realna. 
3. Zapisz rozwiązanie części A (wybierz jeden argument i kontrargument do niego) ćw. 5 str. 
228 (zeszyt ćwiczeń), A. np. Na wsi jest czystsze powietrze i można oddychać pełną piersią – 
argument. Na wsi często śmierdzi nawozem, więc oddychanie pełną piersią bywa ryzykowne, 
a w mieście przynajmniej coś się dzieje – kontrargument. Tłumy ludzi, samochody, wieczny 
pośpiech – życie w mieście jest niebezpieczne dla zdrowia  – argument. Na wsi człowiek też 
się spieszy, przecież musi na czas zrobić obrządek, zaorać pole, a to strasznie ciężka praca i 



jeszcze pełno alergenów w powietrzu – kontrargument.  Na wsi człowiek jest wolny, żyje 
blisko natury, może się wsłuchać w swoje wnętrze – argument.  Na wsi jest po prostu nudno! 
Tylko praca na roli i doglądanie zwierząt gospodarskich. Nawet na wakacje nie można 
pojechać, bo przecież cały czas trzeba dbać o żywy inwentarz, a miasto daje tyle możliwości: 
kina, teatry, galerie handlowe…  Następnie wykonaj podpunkt B. i C. w ten sam sposób. 
Praca domowa: 
Wykorzystując zdobytą wiedzę i zaprezentowane słownictwo, napisz rozprawkę na 
wybrany temat:  
1. Gdzie lepiej mieszkać – na wsi czy w mieście? Twoja praca powinna liczyć minimum 
200 słów. 
2. Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie dla człowieka. Twoja praca powinna liczyć 
minimum 200 słów. 
Pracę prześlij w treści maila do sprawdzenia na ocenę. Na zredagowanie pracy masz 3 dni. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 
 
Zbliża się czas wystawienia ocen rocznych z w-f,  proszę więc ten tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych.  
Zachęcam,  również do korzystania z ruchu na świeżym powietrzu i wykonywania w wolnym 
czasie spacerów, marszobiegów lub biegów terenowych po najbliższej okolicy.  
Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie. 
 
EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA CHŁOPCÓW  bajkowa.98@wp.pl   
 
Zbliża się czas wystawienia ocen końcoworocznych,  proszę ten  tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych. 
Korzystając z ładnej pogody proszę wykonać spacer, marszobieg lub bieg terenowy po 
najbliższej okolicy. Proszę o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa. 
 


