
Praca domowa klasa 7b 

 

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

 

02.06.2020r. 

Thema:Wie viel kostet ein Glas Marmelade? 

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 9.50, link przyłączenia: 

https://join.skype.com/cd0kL0CB44J1 

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

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

20/65: in Scheiben Schneider, schälen, zugeben, mischen 

21/65: in Stücke/…. – schneiden; Salat/… - mischen;  Pfeffer und Salz/…- zugeben;  

Kartoffeln/… - schälen 

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 

 

03.06.2020r. 

Thema:Was soll ich für dich kaufen? 

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia: 

https://join.skype.com/cd0kL0CB44J1 

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

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

3/117: 2. ein Stück Torte, 3. eine Flasche Mineralwasser, 4. eine Flasche Saft, 5. ein Kilo/ein 

Pfund Äpfel, 6. ein Becher Joghurt, 7. ein Kilo/eine Tüte Zucker, 8. eine Dose Cola, 9. eine  

Tüte/eine Packung Bonbons, 10. ein Glas Marmelade, 11. ein Pfund Wurst, 12. ein Kilo 

Gurken, 13. ein Stück Käse 

4/118: Daniela: eine Packung Icetea, eine Flasche Tomatenketchup, ein Kilo Bananen 

Frau Schulz: eine Packung Kaffee, ein Päckchen/500Gramm Paprika, 100 Gramm/ ein  Stück 

Käse 

Andreas: ein Stück Käsekuchen, eine Dose Cola, eine Packung/ein Päckchen Tee 

23/66: 1. ein Liter, 2. eine Dose, 3. eine Tüte, 4. ein Becher, 5. ein Glas, 6. ein Glas 

25/67: 1.b, 2.a, 3.b 

1. Mach mündlich Übung 6/118 im Lehrbuch. (Wykonaj ustnie ćw. 6/118 z podręcznika.) 

2. Mach Übung 7/119 im Lehrbuch. Die Sätze schreib ins Heft.  (Wykonaj ćw. 7/119 z 

podręcznika. Zdania zapisz w zeszycie.) 

Sie hat … gekauft. – Ona kupiła ... . 

Sie hat … vergessen. – Ona zapomniała … . 

3. Lies die Grammatik 4 Seite 133. (Zapoznaj się z 4 regułą gramatyczną na s.133 w 

podręczniku.) 

mailto:ich.mag.deutsch@o2.pl
https://learningapps.org/1874354


4. Mach Übungen 26 und 27/67 und 28/68 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) 

5. Spiel und lerne. (Graj i ucz się.): https://learningapps.org/8161772 

KARTKÓWKA (link dla osób, które nie pisały tej kartkówki w tamtym tygodniu i dla 

osób, które chcą się poprawić): https://padlet.com/niemkaralle/g7f0ko4tnotz8dhx 

 

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. 

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. 

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. 

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

 

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

 

01.06.2020. i 03.06.2020. – 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). 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu  

 

http://www.angielski.slowka.pl/piosenki,d,1,3.html 

1 czerwca 2020r. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka!  

https://learningapps.org/8161772
https://padlet.com/niemkaralle/g7f0ko4tnotz8dhx
mailto:niedziela.alina@wp.pl
mailto:geografia.ciepielow@gmail.com
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W tym szczególnym dniu lekcja angielskiego będzie wyśpiewana. Pod podanym linkiem 

znajdziecie piosenki w języku angielskim. Możecie wybrać tytuł znanej Wam piosenki. Pod 

teledyskiem znajdziecie tekst piosenki i jej tłumaczenie. Wysłuchajcie piosenki kilka razy 

patrząc w tekst. Następnie spróbujcie ją zaśpiewać. 

http://www.angielski.slowka.pl/piosenki,d,1,3.html 

 

2 czerwca 2020r. 

Negative prefixes – słowotwórstwo. 

Przepiszcie i przetłumaczcie wyrazy z ćwiczenia 1 strona 100 podręcznik. Korzystając ze 

słowniczka na stronie 127 przetłumaczcie wyrazy na język polski oraz przepiszcie ich 

przeciwieństwa utworzone za pomocą przedrostków – un, -im, - il. Utrwalcie wyrazy. Nie ma 

konkretnej reguły jaki przedrostek używamy w jakim wyrazie.  

Wykonajcie zadania 5, 6,7 i 8 w ćwiczeniówce strona 57.  W zadaniu 8 należy utworzyć 

negatywne przymiotniki do podanych w ramce i uzupełnić nimi zdania.  

 

3 czerwca 2020r. 

Reading – British popular music. 

Przeczytajcie teksty na stronie 103 w podręczniku.  Zdecydujecie czy są one: 

- fragments of a story – fragmentem opowiadania 

- news reports – raporty informacyjne 

- website articles – artykuły na stronie internetowej. 

Następnie określcie  jakiego tekstu dotyczą zdania z ćwiczenia 2. Zapiszcie odpowiedzi w 

zeszycie. 

 

FIZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 

 

01.06.20 (Energia mechaniczna ) 

https://drive.google.com/file/d/1OEWuhuWphyaxz3hSxZYRMhCZU3RSl_d0/view?usp=shar

ing 

 

04.06.20 ( Moc i jej jednostki) 

https://drive.google.com/file/d/10G6bSxzhclC1GkHGd-pEiprrksiOAVYT/view?usp=sharing 

 

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 

 

01.06.20 (Zanieczyszczenia wody i jej ochrona ) 

https://drive.google.com/file/d/1yZLQtZLdgxnLVcuE5g_ZscbfKPgFbw-j/view?usp=sharing 

 

04.06.20 (Stężenie procentowe roztworu) 

https://drive.google.com/file/d/1OTB7S_4XqyE5_gR63SCF8zO32zmBex3m/view?usp=shari

ng 

 

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl 

 

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym. 

01.06.2020-poniedziałek 

Temat. Potęgi liczb całkowitych. 
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Dzisiaj rozpoczynamy nowy dział – Potęgi. Koncentrujemy się na tym, co to jest potęga oraz 

jak oblicza się potęgi. Przypomnij sobie jak obliczaliśmy kwadrat liczby a (a do potęgi 

drugiej), a jak sześcian liczby a (a do potęgi trzeciej). Możesz obejrzeć film wyjaśniający 

pojęcie potęgi. Wstępem do definicji potęgi jest przykład 1/str. 271/P – przeanalizuj ten 

przykład. Potęgowanie to skrócony zapis mnożenia jednakowych czynników. Zapisz do 

zeszytu definicję potęgi – str.271/P  oraz zapamiętaj jej budowę. Wykonaj ćwiczenie 1/str. 

271/P.  W zapisie potęgi w podpunkcie c) konieczne jest zapisanie podstawy potęgi w 

nawiasie, aby zaznaczyć, że do potęgi podnoszona jest liczba ujemna (-8). Obejrzyj film o 

potęgowaniu liczb ujemnych, a następnie przeanalizuj przykłady: 2-4 i wykonaj ćwiczenia:2-

4/str. 272/P. Rozwiąż zadania: 2, 4-9, 11-12 /str. 274-275/P. 

Zapamiętaj wartości potęg z zadań:5- 6,wykorzystasz je w przyszłości (jako rozszerzoną 

tabliczkę mnożenia) w rozwiązaniach innych zadań oraz przy obliczaniu pierwiastków. 

Rozwiązania wykonanych zadań z podręcznika wyślij na e-mail nauczyciela. 

02.06.2020-wtorek 

Temat. Potęgi liczb całkowitych – rozwiązywanie zadań. 

Dalej kontynuujemy obliczanie potęg. Dzisiaj obliczanie potęg liczb całkowitych 

wykorzystamy do rozwiązywania zadań. Przeanalizuj przykłady:5-7/str. 273-274/P i wykonaj 

ćwiczenia: 6-7/str.273-274/P, a następnie zadania: 10, 13, 16/str. 275-276/P. 

Rozwiąż zadania:1-5/ str.77/ZĆ. Rozwiązania wykonanych zadań:1-5/ str.77/ZĆ wyślij na 

e-mail nauczyciela. 

04.06.2020-czwartek 

Temat. Potęgi o wykładniku naturalnym. 

Dzisiaj w podstawie potęgi występować będą nie tylko liczby całkowite, ale i ułamki. 

Nauczysz się podnosić do potęgi ułamki zwykłe, liczby mieszane, liczby dziesiętne. Pamiętaj, 

aby podstawę potęgi, będącą liczbą mieszaną, ułamkiem zwykłym, a także liczbą ujemną 

zapisywać w nawiasach. Obejrzyj film o potęgowaniu ułamków. Po analizie przykładów:1-

3/str. 277-278/P,  wykonaj ćwiczenia:1-3/str. 277-278/P, a następnie rozwiąż zadania: 1-7/str. 

279-280/P. Rozwiązania wykonanych zadań wyślij na e-mail nauczyciela. 

 

05.06.2020-piątek 

Temat. Potęgi o wykładniku naturalnym - ćwiczenia. 

Po analizie przykładów: 4-5/str. 278-279/P, wykonaj ćwiczenia:4-5/str. 278-279/P, a 

następnie rozwiąż zadania: 8-12/str. 280/P oraz ćwiczenia:5-8/str.80/ZĆ. Z analizy 

przykładów dowiesz się, jak zapisać daną liczbę w postaci potęgi o wskazanym wykładniku 

oraz kiedy wartość potęgi (liczba zapisana w postaci potęgi) jest liczbą dodatnią , a kiedy 

liczbą ujemną – Zapamiętaj! Czy liczby:-46 i (-4)6 są równe, czym się różnią ich zapisy oraz 

wartości? 

Zadanie 10 –pogrupuj liczby na dodatnie i ujemne, a następnie przedstaw „wytypowane” 

liczby jako potęgi o tych samych podstawach. 

Zadanie 12 –zachowaj prawidłową kolejność wykonywania działań i odpowiedni zapis potęg. 

Zadania utrwalające dla chętnych:1-5/str.280/P. 

Rozwiązania zadań:5-8/str.80/ZĆ w formie załączników/zdjęć wyślij na e-mail 

nauczyciela. 

 

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 

 

02.06.2020 (wtorek) 

Temat: Choroby przenoszone drogą płciową oraz zasady ich profilaktyki. 

https://pistacja.tv/film/mat00299-pojecie-potegi?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00299-pojecie-potegi?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00300-potegowanie-ulamkow?playlist=45
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Przeczytajcie informacje na ten temat z podręcznika str. 249  opiszcie jedną z tych chorób. 

Przepiszcie do zeszytów WAŻNE DLA ZDROWIA. Zasady profilaktyki zmniejszające 

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

przesyłać. 

 

04.06.2020 (czwartek) 

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 

 

04. 06. 2020 (czwartek) 

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 uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćw.1 ze 

str.84.  

 

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) 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL NAUCZYCIELA  

aga857@interia.eu 

 

05.06.2020r. Przekazywanie życia.  

1. Zastanów się, jaki wpływ ma okres narzeczeństwa w budowaniu więzi małżeńskiej.  

2. Dokończ zdania: Egoizm wyraża się ... Miłość można poznać ... 

3. Znajdź w internecie informacje o hormonach, mających wpływ na cykliczną płodność 

kobiet i stałą płodność mężczyzn. 

 

MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com  

 

Poniedziałek 01.06.2020 

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

Wymyśl melodię do wybranej fraszki J. Kochanowskiego.  

Improwizacja ruchowa do muzyki jaką lubisz. 

 

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com  

 

Wtorek 02.06.2020 

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 

 

mailto:urszulanka@onet.pl
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INFORMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com  

 

05.06.2020r. gr.1, gr.2 

Temat: Portfolio z tekstami. 

1. Utwórz portfolio – zbiór swoich dokumentów opracowanych na poprzednich lekcjach. 

Będzie to trochę dłuższy dokument, prawie książka. Powinien więc mieć stronę tytułową, 

numerację stron i spis treści z odsyłaczami kierującymi do odpowiednich stron.  

2. Przeczytaj uważnie temat 4.6 z podręcznika s. 108 – 112. Jest to cała instrukcja tworzenia 

portfolio (krok po kroku). 

Jeżeli nie masz dokumentów z poprzednich lekcji, są dostępne niesformatowane w linku: 

https://tiny.pl/7tbbt 

3. Wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Jeżeli nie masz płatnego 

pakietu Microsoft Office (edytor tekstu MS Word) to możesz zainstalować darmowy pakiet 

oprogramowania biurowego LibreOffice (edytor tekstu LibreOffice Writer) lub Apache 

OpenOffice możesz również zrobić w dokumencie na dysku Google. 

4. Zapisz w formacie PDF pod nazwa Moje Portfolio. Jeżeli z różnych przyczyn nie możesz, 

to w programie Word. Przykładowe portfolio – maje –  w linku: https://tiny.pl/7tbbl  

5. Podpisaną pracę prześlij do sprawdzenia. 

 

JĘZYK  POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  agnieszkastepien.psp@gmail.com     

 

Data: 01. 06. 2020 (poniedziałek) 

Temat: Na wirtualnej wycieczce do kina - klasyka kryminału "Poirot: Dwanaście prac 

Herkulesa”. 

Z okazji Dnia Dziecka odbędziemy wirtualną wycieczkę do kina i obejrzymy film pt. 

"Poirot: Dwanaście prac Herkulesa" to klasyka telewizyjnego kryminału i jednocześnie 

obraz będący częścią serii przedstawiającej przygody słynnego belgijskiego śledczego, w 

którego postać wciela się tu David Suchet. Obraz stanowi adaptację prozy brytyjskiej 

mistrzyni kryminału Agathy Christie. W filmie "Poirot: Dwanaście prac Herkulesa" słynny 

tytułowy detektyw - Herkules Poirot - podejmuje się kolejnego intrygującego wyzwania. Tym 

razem ma do rozwiązania aż dwanaście kryminalnych zagadek. Łączą się one w tajemniczy 

sposób z dwunastoma pracami, które musiał wykonać mitologiczny imiennik detektywa. 

https://www.cda.pl/video/122981733 

Fragmenty powieści Agathy Christie „Dwanaście prac Herkulesa” są lekturą uzupełniającą w 

klasie siódmej. Ze względu na obecną sytuację przekażę Wam najważniejsze informacje o 

powieści i świecie w niej przedstawionym. Zainteresowane osoby zachęcam do przeczytania 

wybranego rozdziału lub fragmentów powieści. 

  

Data: 02. 06. 2020 (wtorek) 

Temat: Test czytania ze zrozumieniem. 

W tym dniu 0 godz. 13.00 prześlę tekst do przeczytania i pytania na podstawie jego treści. 

Dalsze informacje zamieszczę w instrukcji. 

 

Data: 03. 06. 2020 (środa) 

Temat: Rozprawkowe ćwiczenia redakcyjne. 

1. Obejrzyj lekcję:  

Szkoła z TVP: klasa 7  Język polski, Lekcja 2, 31.03.2020 

mailto:anna.sulima01@gmail.com
https://tiny.pl/7tbbt
https://tiny.pl/7tbbl
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https://www.cda.pl/video/122981733


Temat lekcji: Sztuka argumentacji. 

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. 

Wykorzystując zdobytą wiedzę i zaprezentowane słownictwo, napisz rozprawkę na 

wybrany temat:  

1. Napisz rozprawkę na temat: Gdzie lepiej mieszkać – na wsi czy w mieście? Twoja 

praca powinna liczyć minimum 200 słów. 

2. Napisz rozprawkę na temat: Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie dla człowieka. 

Twoja praca powinna liczyć minimum 200 słów. 

Pracę prześlij w treści maila do sprawdzenia na ocenę. Na napisanie pracy masz czas do 

poniedziałku. 

 

Data: 04. 06. 2020 (czwartek) 

Temat: Moim zdaniem, czyli jak wyrazić swoją opinię. 

1. Przeczytaj poniższy tekst i odszukaj w nim i sformułowań, które wskazują na wyrażanie 

opinii 

Paryż odwiedzają co roku miliony turystów z całego świata. Panuje powszechna opinia, że 

należy przede wszystkim zobaczyć wieżę Eiffla – zdaniem większości ludzi jest ona symbolem 

tego miasta. Wydaje mi się jednak, że w Paryżu jest wiele ciekawszych miejsc. Do 

najpiękniejszych zabytków należy, moim zdaniem, katedra Notre Dame. Wielkie wrażenie 

wywarł na mnie także Panteon – od 1885 r. miejsce spoczynku słynnych Francuzów. Sądzę, że 



koniecznie trzeba odwiedzić także Luwr. Wśród 35 tysięcy eksponatów w tym muzeum 

znajduje się m.in. Mona Lisa Leonarda da Vinci. 

2.Zapisz: Opinia – pogląd dotyczący jakiejś sprawy, ocena czegoś lub kogoś. Może być 

wyrażona ustnie lub pisemnie. 

3. Zapoznaj się z informacjami pod tytułem: Jeżeli chodzi o mnie… opinia i jej uzasadnienie. 

Podr. lit. Str. 93-94. 

4. Wykonaj ćw. 1 str. 235 zeszyt ćwiczeń, a następnie sprawdź poprawność rozwiązań. 

A. opinia; B. fakt; C. opinia; D. fakt; E. fakt; F. opinia. 

5. Wpisz rozwiązania w ćw. 2 str. 235 (zeszyt ćwiczeń) Zwróć uwagę na różnicę między 

opinią a faktem. A. np. Dzisiejsza pogoda była najbrzydsza od początku wakacji (opinia). 

Dziś w najcieplejszym momencie dnia na termometrach było 18 stopni (fakt). B. np. 

Zeszłoroczne wakacje były najgorsze w moim życiu (opinia). W zeszłoroczne wakacje odbyło 

się piętnaście koncertów w naszym mieście (fakt). C. np. Bieganie jest najbardziej męczącym 

sportem (opinia). Bieganie to jedna z dyscyplin lekkoatletycznych (fakt). 

6. Zapoznaj się ze wzorami do ćwiczeń i wykonaj pozostałe przykłady w nich. 

Ćw. 3. Str. 235 A. np. Moim zdaniem dieta wegetariańska nie całkiem wyklucza jedzenie 

mięsa. 

Ćw. 5 str. 236 A. np. Paweł ma kolekcję 500 autografów. 

Zapoznaj się z materiałami na stronie https://epodreczniki.pl/a/o-sztuce-argumentowania-w-

wypowiedziach-ustnych/D11k2qecA 

 

Data: 05. 06. 2020 (piątek) 

Temat: Ortograficzna bombonierka, czyli jak z przyjemnością utrwalać ortografię. 

Na dzisiejszej lekcji wykonasz zestaw ćwiczeń, które ułatwią Ci powtórzenie i utrwalenie 

poznanych zasad pisowni. Zapisz ćwiczenia w zeszycie. W razie trudności pamiętaj 

korzystaj ze słownika ortograficznego. 

Pierwsze czekoladka: W podanych zdaniach uzupełnij luki brakującymi 

literami ą, ę lub połączeniami literowym en, em, on, om. 

Pieni.....dze szcz.....ścia nie daj..... 

K.....troler starannie przegl.....dał kal.....darz zaj.....ć. 

W takim t.....pie bez tal.....tu nie sk.....ponowałby utworu. 

Zawsze interesował się k.....tyn.....tem afrykańskim.                       

Druga czekoladka: Podaj autora i tytuł dwóch dowolnych książek, które przecztałeś(aś).  

Uwzględnij: pisownię tytułu, zastosowanie cudzysłowu pisownię nazwiska (i imienia) autora . 

Trzecia czekoladka Uzupełnij luki: 

Stolicą Włoch jest ... 

Stolicą Rosji jest ... 

W Polsce mieszkają ... 

W Hiszpanii mieszkają … 

Czwarta czekoladka Wpisz właściwą formę podanych wyrazów: 

Paryż jest stolicą (Francja) ... 

Języka angielskiego najlepiej nauczyć się w (Anglia) .... 

Rosja zajmuje dużą część (Azja) ... 

Nie lubię uczyć się dat z (historia) .. 

Ona się odchudza i nie chce jeść (kolacja) ... 

Idę po chleb do (piekarnia) ….                                       

Piąta czekoladka: Wstaw „nie” razem lub osobno z wyrazami, przy których są 

wykropkowane miejsca. 

https://epodreczniki.pl/a/o-sztuce-argumentowania-w-wypowiedziach-ustnych/D11k2qecA
https://epodreczniki.pl/a/o-sztuce-argumentowania-w-wypowiedziach-ustnych/D11k2qecA


Pan  Niechcicki – kto go ………..zna? – 

Do wszystkiego ........chęć ma. 

........cierpi z kożuszkiem kawy, 

Dla kotów jest ........łaskawy. 

Opowiada, że koty 

........szczere są ........cnoty. 

........wsiada do „trzynastek”, 

........je, ........borak ciastek, 

........chętnie wkłada kalosze, 

Mówiąc  ........modne, ........noszę. 

........lubi ........porozumień, 

Lecz w zgodzie żyć też ........umie. 

 

Szósta czekoladka: Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów (zaznaczona trudność) 

Np. pieniężny bo pieniądz, ż wymienia się w dz 

rowerzysta  

zhańbić 

mucha 

niezły 

Litwin  

warszawianin  

kalendarz  

ujrzeć 

nie najgorzej (dlaczego oddzielnie) 

niedaleko 

włókno 

schabowy 

sierżant 

nie lepszy (dlaczego oddzielnie) 

Siódma czekoladka: Prawdziwe jest zdanie. (do zeszytu przepisz tylko prawdziwe) 

A. Spółgłoski, po których piszemy rz to: b, d, t, g, m, l, p, t w, j. 

B. Po spółgłoskach: b, d, g, j, k, p, t, w, ch zawsze, bez wyjątku piszemy rz. 

C. Po spółgłoskach: b, d, g, j, k, p, t, w, ch na ogół piszemy rz. 

D. Zasada, że po spółgłoskach: : b, d, g, j, k, p, t, w, ch piszemy rz nie obowiązuje 

w pisowni wszystkich przymiotników. 

Powtórz i utrwal zasady pisowni. W następnym tygodniu odbędzie się sprawdzian 

ortograficzny, w którym należało będzie uzasadniać pisownię podanych wyrazów (jak w 

6) oraz wykazać się znajomością zasad pisowni. 

 

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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