
Praca domowa klasa 7a 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL 

NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

 

04.06.2020. - – uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę o 

wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e-mail. 

 

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl   

 

02.06.2020r. 

Thema:Was ist dein Lieblingsessen? 

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.50, link przyłączenia:  

https://join.skype.com/lnqpSlmmBATc 

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

14/63: das Gemüse+die Suppe = die Gemüsesuppe (zupa warzywna) 

 die Wurst+die Brötchen = die Wurstbrötchen (bułeczki z kiełbasą) 

die Butter+das Brot = das Butterbrot (kanapka) 

der Apfel+die Strudel = die Apfelstrudel (strudel jabłkowy) 

kochen+das Buch = das Kochbuch (książka kucharska) 

16/64: die Spielkarten – karty do gry, der Blumentopf – doniczka, die Topfblume – kwiatek 

doniczkowy, der Eiskaffee – kawa mrożona, das Kaffeeeis – lody kawowe, das 

Mädchenzimmer – pokój dziewczęcy, das Kartenspiel – gra w karty, das Zimmermädchen – 

pokojówka 

1. Sieh den Film an. (Przypomnij sobie, w jaki sposób tworzymy rzeczowniki złożone): 

https://www.youtube.com/watch?v=CGccO7K9L80 

2. Mach Übungen 2/112 und 3/113 im Lehrbuch. Die Antworten schreib kurz ins Heft. 

(Wykonaj ćw. z podręcznika. Odpowiedzi krótko zapisz w zeszycie.) 

3. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu. – Słownictwo do zapamiętania) 

Tak pytamy o ulubione potrawy:  

Was ist deine Lieblingsspeise? – Jaka jest twoja ulubiona potrawa?  

Was isst du am liebsten? – Co najchętniej jesz? 

Was ist deine Nummer 1? 

Tak informujemy o lubianych potrawach:  

Mein Lieblingsessen / Meine Lieblingsspeise ist ….. – Moje ulubione jedzenie to…. / Moja 

ulubiona potrawa to … . 

Ich esse am liebsten…. – Najchętniej jem … . 

Meine Nummer 1 ist … . 

Tak pytamy o potrawy, których nie lubimy:  

Was magst du nicht besonders gern? – Czego nie lubisz? 

Was isst du nicht gern? 

Was findest du nicht gut? 

Tak informujemy o potrawach, których nie lubimy: 

Ich mag … nicht besonders gern. 

Ich esse ... nicht gern. 

Ich finde … nicht gut. 

 

05.06.2020r. 

Thema:Ich mache Käsesalat.  
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Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.00, link przyłączenia:  

https://join.skype.com/lnqpSlmmBATc 

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

2/112:1. Obstsalat, 2. Spinat, 3. Käsesalat, 4. Hamburger, 5. Kartoffelsalat, 6. Spaghetti 

3/113: 1. Monikas Lieblingsspeise ist Obstkuchen. ( das Obst+ der Kuchen = der Obstkuchen) 

2. Sie trinkt Eiskaffee nicht gern. (das Eis+der Kaffee = der Eiskaffee) 

3. Sandras Nummer 1 ist Bratkartoffeln. (braten+die Kartoffeln = die Bratkartoffeln) 

4. Sie findet Zwiebelsuppe nicht gut. (die Zwiebel+die Suppe = die Zwiebelsuppe) 

5. Bettina isst Tomatensuppe am liebsten. (die Tomaten+die Suppe = die Tomatensuppe) 

6. Sie mag Schlagsahne nicht besonders gern. (schlagen+die Sahne = die Schlagsahne) 

 1. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu. – Słownictwo do zapamiętania) 

klein schneiden – drobno pokroić 

in Scheiben schneiden – pokroić w plasterki 

in Stücke schneiden – pokroić w kawałki 

in Würfel schneiden – pokroić w kostkę 

schälen – obierać 

zugeben – dodać 

rühren=mischen – mieszać, wymieszać 

in den Kühlschrank stellen – wstawić do lodówki 

Zutaten – składniki 

2. Mach Übungen 20/65 und 21/65 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) 

Übung 7/115 im Lehrbuch ist freiwillig. (Ćw. 7/115 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. 

Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.) 

3. Sieh den Film an: (w ramach kontaktu z „żywym” językiem:) 

https://www.youtube.com/watch?v=lWvSvULUnP4  

KARTKÓWKA: https://padlet.com/niemkaralle/kqpsr4wzv42pw8u8 

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY 

EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 

 

27.05. (środa) 28.05. (czwartek), 29.05. (piątek) 

Zadania na trzy kolejne lekcje zamieszczone są na wirtualnej tablicy: 

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/All%20Clear%207%20Unit%209 

 

HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl 

 

03.06.2020 

Temat: Społeczeństwo polskie w latach 1918 - 1939 

Zapisz w zeszycie: 

W 1922 roku w Polsce mieszkało ok. 27 mln osób. 

Społeczeństwo polskie miało charakter wielonarodowościowy. Większość byli to Polacy, 

znaczny odsetek stanowili Ukraińcy i Żydzi, Białorusini i Niemcy. Polska była krajem 

wielowyznaniowym. Mieszkali tu rzymscy katolicy, grekokatolicy, prawosławni, 

ewangelicy, wyznawcy judaizmu. Sytuacja ta prowadziła do konfliktów przede wszystkim 

między Polakami a Ukraińcami i Białorusinami, a w późniejszych latach wzmogły się 

nastroje antysemickie ( przeciwko Żydom). 

Przeważająca liczba obywateli mieszkała na wsiach. Tylko 12% ludności zamieszkiwało 

miasta liczące powyżej 50 tyś. mieszkańców. 
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1. Korzystając z podręcznika, s. 227, napisz o Warszawie w dwudziestoleciu 

międzywojennym i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

04.06.2020 

Temat: Przemiany gospodarcze w Polsce 

Przeczytaj temat 42 z podręcznika. 

1. Zapisz w zeszycie: 

Po odzyskaniu niepodległości Polska musiała się zmierzyć z poważnymi problemami 

gospodarczymi, przede wszystkim z kryzysem i hiperinflacją. Poradził sobie z nimi rząd 

Władysława Grabskiego, który zrównoważył budżet i wprowadził nową silną walutę - złoty 

polski. Ogromnym sukcesem było też wybudowanie magistrali kolejowej łączącej Śląsk z 

portami bałtyckimi oraz portu w Gdyni ( o jego rozwój dbał Eugeniusz Kwiatkowski). Port 

w Gdyni stał się najważniejszym portem na Bałtyku. 

2. Wyjaśnij co to COP, podręcznik, s. 235 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

 

02.06.2020. i 04.06.2020. – zapoznajcie się z tematami zawartymi w dziale 5 „Własny region 

i mała ojczyzna”. 

 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   

 

01.06.2020 r. (poniedziałek) 

Temat: Potęgi o wykładniku naturalnym - ćwiczenia. 

Na tej lekcji będziesz doskonalić umiejętność obliczania wartości potęg. 

Zapisz temat do zeszytu. 

Na podstawie przykładu 4 ze str. 278 z podręcznika wykonaj ćwiczenie 4. 

Następnie przeanalizuj ćwiczenie 5 ze str. 278 i wykonaj ćwiczenie 5. 

Rozwiąż zadania 8 – 12 ze str. 280 z podręcznika. 

Wskazówki: 

Z. 10. – Zacznij od sprawdzenia, które liczby są ujemne, a które dodatnie. Następnie 

przedstaw liczby jako potęgi o tych samych podstawach. 

Z. 12. – Pamiętaj o zachowaniu prawidłowej kolejności wykonywania działań oraz o 

odpowiednim zapisie potęg. 

Jutro będzie kartkówka z obliczania potęg (wsipnet). 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

02.06.2020 r. (wtorek) 

Temat: Mnożenia i dzielenie potęg o tej samej podstawie. 

Przed lekcją udostępnię na platformie wsipnet kartkówkę z obliczania potęg. 

Dziś poznasz reguły dotyczące mnożenia i dzielenia potęg o takiej samej podstawie. 

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

Przeanalizuj przykład 1 ze str. 281 z podręcznika. Spróbuj samodzielnie sformułować 

własność dotyczącą mnożenia potęg o tej samej podstawie. Zapisz do zeszytu własność i 

odpowiadający jej wzór. Obejrzyj film o mnożeniu potęg o tej samej podstawie.  
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Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 ze str. 281 – 282 z podręcznika. 

Przeanalizuj przykład 4 ze str. 282 z podręcznika. Sformułuj samodzielnie wzór określający 

jak podzielić potęgi o jednakowej podstawie. Zapisz ten wzór do zeszytu. Pamiętaj, że 

dzielnik nie może być równy zeru. Obejrzyj film o dzieleniu potęg o tej samej podstawie. 

Wykonaj ćwiczenia 5 i 6 ze str. 283 z podręcznika. 

Rozwiąż zadania: 1, 2, 3, 4, 5 ze str. 284 z podręcznika. (Część tych zadań będzie rozwiązana 

podczas zajęć online.) 

Zdjęcia rozwiązanych zadań (wskazanych przeze mnie podczas zajęć) proszę przesłać do 

mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

04.06.2020 r. (czwartek) 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie – ćwiczenia. 

Podczas dzisiejszej lekcji doskonalisz umiejętność mnożenia i dzielenia potęgo o 

wykładnikach całkowitych dodatnich. 

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. 

Podczas zajęć online rozwiąż zadania: 6, 8, 9, 11, 13, 14 ze str. 284 z podręcznika. 

Rozwiąż zadania: 7, 10, 12 ze str. 284z podręcznika. 

Zadanie dodatkowe: Wykonaj polecenia zawarte w ramce „Sprawdź w internecie”, str. 285. 

Zdjęcia rozwiązanych trzech ostatnio wymienionych zadań oraz zadania dodatkowego proszę 

przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

05.06.2020 r. (piątek) 

Temat: Potęga potęgi. 

Dziś dowiesz się jak podnosić potęgę do potęgi. 

Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Przeanalizuj przykład 1 ze str. 286 z podręcznika. Odkryj regułę obowiązującą podczas 

podnoszenia potęgi do potęgi i sformułuj wniosek. Zapisz do zeszytu wniosek wraz ze 

wzorem. Obejrzyj film o potęgowaniu potęgi.  

Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 ze str. 286 – 288 z podręcznika. 

Rozwiąż zadania: 1, 2, 4 ze str. 288 z podręcznika. (W miarę możliwości czasowych na 

zajęciach online będą rozwiązywane jeszcze inne zadania.) 

Wskazówka do z. 4. – Zapisz wyrażenia w postaci potęg o tej samej podstawie. 

Zadanie dodatkowe: 10/289 z podręcznika. 

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy 

podany wyżej. 

Na poniedziałek 8 czerwca zaplanowałam kartkówkę z trzech ostatnich lekcji (wsipnet). 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

FIZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   iwb.ciepielow@wp.pl 

 

01.06.20 (Energia mechaniczna ) 

https://drive.google.com/file/d/1DJrFSYUNe0MMvLy6ulPTFCybDM7Cv6pa/view?usp=shar

ing 

04.06.20 ( Moc i jej jednostki) 
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https://drive.google.com/file/d/1E3xPM-

OuCLUks8ajS61wgPnQeQuWUBmh/view?usp=sharing 

 

 

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl  

 

01.06.20 (Zanieczyszczenia wody i jej ochrona ) 

https://drive.google.com/file/d/1cV2wdbUefecMEMySxcCUA_-udiL--

lHD/view?usp=sharing 

 

02.06.20 ( Rodzaje roztworów) 

https://drive.google.com/file/d/1Z5aGuv21WeOKYaBiCLIa1MMXOGxKMvoP/view?usp=s

haring 

 

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Temat: Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane. 

Przeczytajcie temat ze str. 244. Zapiszcie do zeszytu kolejne etapy rozwoju człowieka od 

urodzenia aż do śmierci. Swojej pracy nie musicie przesyłać. 

 

04.06.2020 (czwartek) 

Temat: Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki. 

Przeczytajcie informacje na ten temat z podręcznika str. 249.  Opiszcie jedną z chorób. 

Przepiszcie do zeszytów WAŻNE DLA ZDROWIA. Zasady profilaktyki zmniejszające 

rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą płciową str. 251. Notatki nie musicie mi 

przesyłać. 

 

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

01. 06. 2020 (poniedziałek) 

Temat: Żyć słowem Bożym na co dzień. 

W słowie Bożym tkwi siła, która może przemienić ludzkie serce. Zapoznaj się z tematem 

katechezy 39. Na podstawie zdobytych wiadomości pomyśl: dlaczego  tych którzy słuchają  

słowa Bożego, Chrystus nazywa błogosławionymi. 

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    

 

 05. 06 2020 (piątek) 

Temat: Żyć jak pierwsi chrześcijanie. 

Wspólnotę pierwszych chrześcijan budowała wzajemna troska o siebie, jednoczyła modlitwa i 

Eucharystia. Trwanie we wspólnocie niesie zatem miłość i daje poczucie bezpieczeństwa. 

Korzystając z podręcznika (katecheza 45) uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 1 i 2 s 96 

dla chętnych ćw. 4 s 97 (ćwiczenia proszę przesłać na e-maila do 8 czerwca) 

 

MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com 

 

Poniedziałek 01.06.2020 

Temat: Żarty muzyczne: tworzenie melodii do wybranej fraszki J. Kochanowskiego. 
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Wymyśl melodię do wybranej fraszki J. Kochanowskiego.  

Improwizacja ruchowa do muzyki jaką lubisz. 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com 

 

Środa 03.06.2020 

Temat: Rodzaje filmu, film animowany. Wymyślamy postacie i uczymy je poruszania się w 

wymyślonym świecie. 

Napisz notatkę do zeszytu z plastyki co to jest film animowany. 

Zrób zdjęcie i wyślij na adres:  m.kominek3@gmail.com 

 

INFORMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com 

 

03.06.2020r. gr.1 i gr.2  

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP. 

Zapoznaj się z lekcją z tvp. Zainstaluj program GIMP – będą jeszcze dwie lekcje w tym 

programie. Przygotuj własny projekt. Prześlij do sprawdzenia. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,informatyka-lekcja-4-17042020,47511079 

 

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com 

 

01 czerwca 2020r. 

Temat: Ambitny czy ograniczony? - ,,Artysta” Sławomir Mrożek 

Lektura obowiązkowa – zapamiętaj treść. 

1.Zastanów się, jakie postawy ludzkie, obserwowane na co dzień w różnych sytuacjach, 

najbardziej Cię irytują. Jak reagujesz na nie, jak sobie z nimi radzisz?  

2. A jak sobie radzi z nimi literatura? Przypomnij sobie gatunek literacki, który ma na celu 

piętnowanie i ośmieszanie wad ludzkich? Odp. Bajka 

3. Przeczytaj dwukrotnie i b. uważnie powiastkę ,,Artysta” s. 131. 

4. Teraz scharakteryzujemy poszczególne zwierzęta. Zastanówmy się, czy odgrywają one 

podobną rolę jak w bajkach, to znaczy: czy uosabiają jakieś stałe cechy.  

Zastanów się, czego alegorią jest w tej powiastce kogut, jakie postawy ludzkie uosabia. 

Wnioski z dyskusji zapisz w poniższej notatce – tabeli i tego, co jest pod tabelą: 

 Lew Lis  Kogut 

tradycyjnie  alegorie siły, odwagi 

i potęgi  

alegoria sprytu i 

podstępu  

ten, który budzi  

w ,,Artyście” alegorie siły, odwagi 

i potęgi 

szyderstwo ? 

Podobieństwa do bajki: 

 – opowiada się o ludziach, ale bohaterami są zwierzęta;  

– ma charakter satyryczny (ośmiesza postawy).  

Różnice:  

– utwór pisany prozą, dość obszerny;  

– brak wyraźnego morału;  

– zwierzęta nie są nosicielami tradycyjnych cech. 

Kogut: 

– niezdrowa ambicja,  

– pycha, 

– brak umiejętności realnej oceny własnych możliwości,  

– marzycielstwo graniczące z głupotą, 
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– skłonność do budowania zamków na lodzie, 

– nieumiejętność pogodzenia się z własnymi ograniczeniami,  

– brak odwagi życiowej. 

Praca domowa: 

Zapamiętaj treść omawianego dzisiaj utworu Sławomira Mrożka. Pamiętaj, że jest to 

lektura obowiązkowa. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka – miłego świętowania w gronie najbliższych.  

02 czerwca 2020 r. 

Temat: Garść informacji nie tylko z historii kina. 

1. Przeczytaj podane teksty z podręcznika: Świat w słowach i obrazach: Mirosław 

Przylipiak, Przyjechał pociąg z kinem... (s. 284–287), Żywe obrazy zmieniają świat (s. 288–

293), Filmowa sztuka opowiadania – jaka jest, jaka była, jaka będzie? (s. 294–299), Nie samo 

podpatrywanie świata (o filmie dokumentalnym) (s. 313–315), Film, czyli świat 

przedstawiony skondensowany. O gatunkach filmowych (s. 306–307). 

2. Na wstępie warto podkreślić, że ….  (zapis w zeszycie spostrzeżeni) Kino to chleb 

powszedni świata kultury. Nadal fascynuje i wcale nie znudziło się publiczności, mimo że ma 

ponad sto lat i zagraża mu poważna konkurencja ze strony telewizji, płyt, internetu… Jednak 

w roku 1895 nie zdawano sobie sprawy, że wynalazek braci Lumière zmieni oblicze świata. 

Jak kino zmienia świat? Jaką funkcję pełni?  

– Zmniejsza świat – te same historie, motywy, postaci są znane na całym globie.  

– Poszerza świat – pozwala na poznanie miejsc i zjawisk z najbardziej odległych rejonów 

świata.  

– Zapewnia rozrywkę.  

– Upowszechnia kulturę (np. adaptacje dzieł literackich).  

– Zmienia sposób odbioru świata (daje gotową wizję kreowanej rzeczywistości).  

– Stanowi inspirację do powstawania kolejnych wynalazków – nośników informacji i 

rozrywki. 

3. We współczesnym kinie obserwujemy tendencję do łączenia w jednym filmie różnych 

odmian gatunkowych.  

Zapiszcie informacje: Gatunki filmowe.  

Gatunek filmowy – zespół reguł określających sposób budowy utworu filmowego. 

Wyznacznikami gatunku mogą być np. temat, fabuła, postacie, sposób narracji; czas i 

miejsce akcji; scenografia, rekwizyty, oczekiwany typ reakcji widza.  

Gatunki filmowe:  

– melodramat – historia miłości naznaczonej cierpieniem wywołanym przez rozstanie, 

chorobę, śmierć…;  

– western – opowieść o Dzikim Zachodzie, przedstawiająca konflikt dobra i zła;  

– komedia – zabawna historia, często zawierająca elementy satyry i groteski;  

– film sensacyjny – historie gangsterskie, szpiegowskie, policyjne, kryminalne;  

– horror – opowieść o duchach, zjawach, wywołująca w widzach uczucie strachu i grozy; 

 – thriller – opowieść wywołująca strach przed realnym (a nie fantastycznym) zagrożeniem; 

–  film fantastycznonaukowy – historia rozgrywająca się w przyszłości, przedstawiająca 

świat wykreowany, nierzeczywisty, oparty na wizjach dotyczących przyszłego rozwoju 

techniki. 

4. Przeczytaj uważnie tekst Nie samo podpatrywanie świata (o filmie dokumentalnym) – 

podręcznik, s. 313–315 i sporządź notatkę o filmie dokumentalnym. Zachęcam Cię do 

obejrzenia filmu dokumentalnego o wydarzeniach z naszej Małej Ojczyzny np. „Historia 

Kowalskich”, „Ośka – partyzancka legenda BCh”. 

 

03 czerwca 2020 r. 



Temat: Treść w okamgnieniu, czyli o streszczeniu. 

1.Na początku wskażmy różnicę między streszczaniem a skracaniem tekstu. 

Zapisz: Skracanie polega na usunięciu wybranych fragmentów tekstu, a streszczenie – także 

na jego przekształceniu. 

2. Jakie powinno być streszczenie? Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku do nauki o 

języku str. 90. 

Zapisz:  

Cechy streszczenia: krótkie, zwięzłe, konkretne, precyzyjne, spójne, jasne, odpowiadające 

oryginałowi, obiektywne. 

Dobre streszczenie jest krótsze od tekstu oryginalnego, ale oddaje jego treść.  

Ważne zasady:  

-wybranie najważniejsze informacji,  

-właściwie ich uporządkowanie,  

-wyrażenie myśli w sposób zwięzły,  

-zachowanie spójności,  

-obiektywizm, rezygnacja z komentarzy. 

3. Przepisz wskazówki na temat pisania streszczenia zawarte w „dymku Pamiętaj” na stronie 

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-streszczenie/D1BwNmYQu pozostałe ćwiczenia z tej 

strony wykonaj on-line. 

4.Przypomnij sobie treść opowiadania pt. „Artysta” Sławomira Mrożka, możesz je 

przeczytać, a następnie zapisz przykładowe jego streszczenie:  

  Kogut postanowił zgłosić się do cyrku. Marzył o sławie, majątku, podróżach i 

kontrakcie z wytwórnią filmową. Z przyjaciółmi poszedł na spotkanie z dyrektorem cyrku, 

którego przekonywał, że jest lwem albo tygrysem. Propozycję angażu jako koguta uznał za 

obraźliwą i odrzucił. Wracając do domu, wyjaśniał, że udawał lwa, bo artysta powinien być 

ambitny. 

5. Wykonaj ćw. 4 str. 272 (podr. lit) 

Wzór: A. Polscy sportowcy zgotowali nam w tym roku sporo radości. 

           B. Dramaty Szekspira weszły na stałe do repertuaru teatrów na świecie. 

Wykonaj pozostałe przykłady oraz ćw. 1 A B str. 198 (zeszyt ćwiczeń) 

 

04 czerwca 2020 r. 

05 czerwca 2020 r. 

Temat: O argumentowaniu i rozprawce.  

Poznajemy BARDZO WAŻNĄ formę wypowiedzi pisemnej, która b. często występuje w 

arkuszach egzaminacyjnych. Zapamiętaj istotne informacje nt. ROZPRAWKI. 

1. Wyobraź sobie sytuację, kiedy chcesz, aby mama kupiła ci nowe buty. Zastanów się i 

zapisz trzy argumenty, którymi spróbujesz przekonać rodziców do zrealizowania 

upragnionego zakupu. 

2. Umiejętność redagowania argumentów potrzebna Wam będzie podczas pisania dłuższej 

formy wypowiedzi jaką jest rozprawka. Czym jest rozprawka? 

 Zapisz: Rozprawka – to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, w której piszący rozważa 

problem, zajmując określone stanowisko w tej sprawie; jest to uporządkowany zapis toku 

rozumowania. 

Zapoznaj się z informacjami na temat budowy rozprawki i postaraj się jak najwięcej 

zapamiętać. Rozprawka to bardzo ważna forma wypowiedzi: 

Rozprawka to forma wypowiedzi pisemnej, wymagająca szczególnie dokładnej analizy 

tematu oraz samodzielnych sądów i rozważań. 

Co zawiera temat rozprawki?  Zawiera on zwykle jakieś pytanie, problem, na który piszący 

musi znaleźć odpowiedź. 

https://epodreczniki.pl/a/jak-napisac-streszczenie/D1BwNmYQu


Jakie kroki powinien podjąć piszący rozprawkę? Pierwszym krokiem musi zatem być 

znalezienie i uświadomienie sobie tego pytania oraz wyjaśnienie wszystkich nasuwających się 

w związku z nim wątpliwości. Drugi krok to gromadzenie faktów, dowodów, które uzasadnią 

słuszność rozumowania i uporządkowanie ich według ważności. Ostatnim krokiem jest 

wyciągnięcie wniosków. 

Jaką kompozycję powinna posiadać rozprawka? Rozprawka wymaga trójdzielnej 

kompozycji: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp i zakończenie powinny obejmować w 

sumie 20 % całej pracy, a rozwinięcie – 80 %. Każdą część rozprawki należy pisać od 

nowego akapitu, podobnie jak nową myśl. 

Co cechuje styl rozprawki? Styl rozprawki powinien być rzeczowy, logiczny, pozbawiony 

emocjonalności. Jeśli decydujemy się na zastosowanie cytatów, pamiętajmy o tym, by były 

trafne i nie nadużywajmy ich. 

Rozprawka, tak jak każdy tekst pisany, musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

Zapiszcie, co w której części powinno się znaleźć, np.: 

Wstęp – wprowadzenie do tematu; ogólne refleksje budowane np. na podstawie słowa – 

klucza z tematu; refleksje muszą mieć charakter ogólny. Nie dajemy tu żadnych odpowiedzi. 

Wprowadzamy w temat – trzeba zaciekawić czytającego, zaintrygować go. Wstęp musi 

zakończyć się postawieniem tezy lub hipotezy (tu wyjaśniam, czym jest teza / hipoteza – jeśli 

klasa jest słabsza, mówię tylko o tezie i na niej się skupiam, a o hipotezie tylko informuję) 

Teza – zdanie oznajmujące, w którym piszący wyraża swoje zdanie (zajmuje stanowisko) w 

sprawie zasugerowanej w temacie i poruszonej we wstępie. Wyraźnie akcentuję, że musi to 

być zdanie oznajmujące, najlepiej poprzedzone sformułowaniem podkreślającym, że jest to 

JEGO zdanie (np. moim zdaniem ...). W trakcie pisania autor będzie musiał udowodnić i 

potwierdzić swoje stanowisko. 

Hipoteza – zdanie oznajmujące, zawierające jakąś wątpliwość, przypuszczenie. Piszący nie 

jest do końca pewien swojego stanowiska. W toku pracy musi je potwierdzić bądź obalić. 

Rozwinięcie – najobszerniejsza część rozprawki; nie może być krótsza niż wstęp i 

zakończenie razem wzięte. Tu formułujemy argumenty i uzasadniamy je (1 argument + 

uzasadnienie = 1 akapit). 

Argument – dowód potwierdzający tezę. Ma postać zdania oznajmującego. Jest już 

zawężeniem problemu, ale dopiero jego uzasadnienie przynosi konkretne przykłady. 

Argumentów powinno być co najmniej trzy i powinny być one ułożone od najważniejszego 

do najsłabszego (w odczuciu autora), choć można przyjąć odwrotny układ. 

Uzasadnienie argumentu – skonkretyzowanie go, podanie konkretnych przykładów, np. z 

tekstu literackiego. 

Kontrargument – sformułowanie obalające wcześniej podany argument. 

Zakończenie – to podsumowanie; wyciągamy wnioski (co najczęściej sprowadza się do 1 

zdania, w którym powtarzamy krótko jeszcze raz te informacje, które pojawiły się w 

argumentach i potwierdzamy tezę(ew. formułujemy ją bądź obalamy – w zależności od 

przyjętej koncepcji). 

Przeczytaj i przepisz do zeszytu przykładową rozprawkę: 

Temat pracy: Czy można się obyć się książki? 

        Człowiek, żeby przeżyć, potrzebuje tak naprawdę niewielu rzeczy – pożywienia, picia, 

snu. Czy jednak takie życie ma sens? Czy dziś komukolwiek to wystarcza? 

         Musimy przecież się uczyć, zdobywać wiedzę, przygotowywać się do przyszłego zawodu. 

Chętnie też rozwijamy swoje zainteresowania. Do tego wszystkiego potrzebujemy książek. Nie 

da się więc bez nich obyć we współczesnym świecie. 

         Po pierwsze, książki są skarbnicą wiedzy. Czytając je, dowiadujemy się wielu ciekawych 

rzeczy, zdobywamy wiedzę. To książki dostarczają nam informacji, jak żyją ludzie na innych 

kontynentach, jak funkcjonuje świat przyrody, jak wyglądała egzystencja naszych przodków. 



         Po drugie, dzięki podręcznikom możemy się uczyć, zdobywać wykształcenie i rozwijać 

swoje zainteresowania. Pomagają nam w tym słowniki i encyklopedie. Sięgamy po nie, by 

sprawdzić znaczenie niezrozumiałych słów lub zaczerpnąć potrzebnych nam informacji. 

         Bez wątpienia także ciekawe lektury są doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. 

Dostarczają nam rozrywki i rozwijają naszą wyobraźnię. 

         Kolejną sprawą jest to, że książka to najlepszy przyjaciel. Kiedy jest nam smutno i źle, 

możemy przenieść się w świat fikcyjnych bohaterów. Oni nigdy nas nie zawiodą. 

         Ponadto, czytając, rozwijamy się intelektualnie i przygotowujemy do udziału w życiu 

kulturalnym. 

         Z podanych argumentów jasno wynika, że współczesny człowiek nie może się obyć bez 

książek. Sięgajmy więc po nie jak najczęściej. Pamiętajmy też o tym, by je szanować i dbać o 

nie. 

Wejdź na podaną stronę i  zapoznaj się z materiałem dotyczącym prawidłowego 

redagowania rozprawki: https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 

 

Sumo 

Sumo - to tradycyjny sport walki wywodzący się z Japonii.  

Zapoznajcie się w wolnym czasie z przesłanym przeze mnie materiałem. A może uda Wam 

się posiłować z rodziną lub znajomymi? 

Opis sportu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumo 

Filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ 

 

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA CHŁOPCÓW  bajkowa.98@wp.pl   

 

Sumo 

Sumo - to tradycyjny sport walki wywodzący się z Japonii.  

Zapoznajcie się w wolnym czasie z przesłanym przeze mnie materiałem. A może uda Wam się 

po siłować z rodziną? 

Opis sportu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumo 

Filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ 
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