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ŚRODA 28.10.2020 r. 
KLASA VII 

 
LEK-

CJA 

GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI 

1 8:00-8:45 j. angielski Topic: Powtórzenie słownictwa z rozdziału 2.  

 

Proszę o zrobienie zadań powtórzeniowych w ćwiczeniach, str 28: 

• zad 1 – uzupełnij tabelkę właściwymi czasownikami 

(verb) i przymiotnikami (adjectives); 

• zad 2 – uzupełnij dialogi, wykorzystując rzeczowniki, 

czasowniki i przymiotniki z zad 1; 

• zad 3 – dopasuj słowa do odpowiedniej grupy w tabeli, 

skorzystaj ze słowniczka str 42 w podręczniku; 

• zad 4 – aby odtworzyć nagranie wejdź na stronę 

www.docwiczenia.pl i wpisz kod podany nad ćwiczeniem; 

• zad 5 – wykonaj zadanie egzaminacyjne zgodnie z 

poleceniem. 

 

Podczas wykonywania zadań można korzystać z podręcznika oraz 

notatek w zeszycie. W razie trudności proszę kierować pytania na 

podany adres email. 

 

Wszystkie ćwiczenia zostaną sprawdzone i omówione podczas 

kolejnego spotkania na Zoomie. 

 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 

angielskirudnik@gmail.com  

 

Termin wykonania pracy: 30.10.2020 

 

2 8:55-9:40 matematyka Temat: Obliczanie procentu danej liczby – cd. 

1.Powtórz, jak obliczamy procent z liczby - zobacz film: 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 

 

dorota.sochiera@gmail.com 

http://www.docwiczenia.pl/
mailto:angielskirudnik@gmail.com
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https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-

liczby (9:54 minuty) 

2.Następnie uruchom film jeszcze raz i zatrzymując  go, wpisz do 

zeszytu wszystkie pokazane na filmie zadania i ich rozwiązania 

(przepisuj treść zadania, a następnie rozwiązanie) 

3.Zwróć uwagę, że na filmie zawsze zamieniano procent na uła-

mek zwykły. Pamiętaj, że możemy również zamieniać procent 

na ułamek dziesiętny, tak jak w przykładzie w podręczniku na 

stronie 72. Umożliwia nam to korzystanie z kalkulatora. 

4.W ramach zadania domowego zrób zadania 12, 13 i 14/75 (mo-

żesz korzystać z kalkulatora). 

 

 

 

Termin wykonania pracy: 

 

Zdjęcia zeszytu z lekcją i zadaniem 

domowym proszę przesłać na maila 

dziś, to jest 28.10.2020. 

Proszę nazwać zdjęcia swoim nazwi-

skiem. 

 

3 9:50-10:35 j. niemiecki Thema: Einkaufszentrum - wyrażanie ruchu i spoczynku. 

 

W zeszycie przedmiotowym zrób zadanie 15 z podręcznika S.26 

Następnie zrób ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń S. 12 ćwiczenia 

18,19,20,21. 

Wszystkie zadania prześlij na adres mailowy- z zeszytu i zeszytu 

ćwiczeń 

 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 

 

d.e.steinert@wp.pl 

 

Termin wykonania pracy: 

 

30.10.2020 

4 10:45-

11:30 

j. polski Temat: Na scenie życia- Jan Kochanowski, "O żywocie ludzkim" 

 

1. Przeczytaj fraszkę "O żywocie ludzkim" ze str. 72. oraz obja-

śnienia do tekstu po lewej stronie. 

2 . Następnie odpowiedz, jakim środkiem poetyckim posłużył się 

podmiot liryczny w dwóch pierwszych wersach i w jakim celu go 

użył? (zobacz> powtórzenie, str.348) 

3 . Przeczytaj na str. 72. w "Nowej wiadomości" jakie znaczenia 

ma słowo "fraszka", a następnie wyjaśnij, w jakim kontekście 

użyto je w utworze "O żywocie ludzkim". 

Adres do kontaktu z nauczycielem: 

 

marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl 

 

Termin wykonania pracy: 

 

Całą notatkę wykonujemy w zeszy-

cie do następnej lekcji (w czwartek) 

https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-liczby
https://pistacja.tv/film/mat00334-obliczanie-procentu-danej-liczby
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4 .Zapoznaj się z definicją "wiersz sylabiczny" na str. 72., a na-

stępnie sprawdź liczbę sylab w każdym wersie i napisz jaki to 

typ wiersza. 

5.PRZEPISZ : "O żywocie ludzkim"- jest to utwór zawierający 

refleksje nad ludzkim losem. W utworze została podkreślona ulot-

ność tego, co ziemskie. Wszystko, o co człowiek w życiu zabiega, 

jest fraszką, błahostką, bo przemija. Pieniądze, władza, uroda, 

sława to wartości nietrwałe. Życie ludzkie zostaje porównane do 

teatru kukiełek : człowiek nie decyduje o swoim losie- jest jedy-

nie aktorem odgrywającym rolę wyznaczoną mu przez Boga, któ-

rego bawią nasze starania. 

 

 

5 11:40-

12:25 

fizyka Lekcja ONLINE na ZOOMIE 

 

Link do spotkania został przesłany 

na maila 

6 12:45-

13:30 

geografia Lekcja ONLINE na ZOOMIE 

 

Link do spotkania został przesłany 

na maila 

7 13:40-

14:25 

religia Lekcja ONLINE na ZOOMIE 

 

Link do spotkania został przesłany 

na maila 

 


