
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

20.04 2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Strona 75 

Temat: Piszemy bloga z użyciem trybu rozkazującego. 

Zadanie 1- przeczytaj blog May na temat „przetrwania w szkole”. Postaraj się zrozumieć jak 

najwięcej. 

Zadanie 2- uzupełnij key phrases o dawaniu rad na postawie bloga i zapisz do zeszytu (key 

phrases znajdują się z tyłu ćwiczeń). 

Zadanie extra- napisz po polsku przynajmniej 5 rad jakie na swoim blogu daje May.  

Zadanie 3- uzupełnij zdania w trybie rozkazującym twierdzące (affirmative) i przeczące 

(negative). Zerknij do bloga i sprawdź odpowiedzi.  

NOTATKA do zeszytu: tryb rozkazujący tworzymy poprzez danie na początek zwykłego 

czasonika, bez osoby np. Be quiet! (bądź cicho), Go home (idź do domu), przeczenia 

powstają poprzez dodanie na początek DON’T + zwykły czasownik np. Don’t swim in the 

river!- nie pływaj w rzece!. 

Zadanie 4- uzupełnij i zapisz zdania w zeszycie.  

Homework: zadanie 3,4,5 strona 26 w ćwiczeniach (do odesłania do środy tj.22.04.2020).  

  

RELIGIA 

https://view.genial.ly/5e8d86106751720e3bc4f9d7/presentation-milosierdzie-

boze?fbclid=IwAR3n-mxXiJOqUFckIsBP7pu1fI1zAgCz26ozIHI_GL4ixYuLBc5cDfzQJZo 

 

MATEMATYKA 

Temat: Potęgi i pierwiastki - powtórzenie i utrwalenie umiejętności. Rozwiązywanie zadań 

interaktywnych w programie  „Matlandia”. 

Przypominam, zadania w „Matlandii” oceniane są regularnie po każdym tygodniu. 

 

 

https://view.genial.ly/5e8d86106751720e3bc4f9d7/presentation-milosierdzie-boze?fbclid=IwAR3n-mxXiJOqUFckIsBP7pu1fI1zAgCz26ozIHI_GL4ixYuLBc5cDfzQJZo
https://view.genial.ly/5e8d86106751720e3bc4f9d7/presentation-milosierdzie-boze?fbclid=IwAR3n-mxXiJOqUFckIsBP7pu1fI1zAgCz26ozIHI_GL4ixYuLBc5cDfzQJZo


JĘZYK NIEMIECKI 

 

DLA WSZYSTKICH: 

 

Cele lekcji: 

 poznasz nazwy posiłków 

 poznasz nazwy produktów spożywczych 

 utrwalisz odmianę czasowników essen i trinken 

 opowiesz, co się jada oraz pije na śniadanie i kolację w Niemczech 

 

Napisz w zeszycie temat lekcji oraz podaną notatkę: 

 

Thema: Was isst und trinkt man zum Frühstück? – Co się je i pije na śniadanie? 

 

Mahlzeiten - posiłki 

das Frühstück – śniadanie; zum Frühstück – na śniadanie 

das Mittagessen – obiad; zu Mittag – na obiad 

das Abendbrot – kolacja; zu Abend – na kolację   

 

essen – jeść 
ich esse 
du isst 
er, sie, es isst 
wir essen 
ihr esst 
sie, Sie essen 

trinken – pić 
ich trinke 
du trinkst 
er, sie, es trinkt 
wir trinken 
ihr trinkt 
sie, Sie trinken 

 

Lebensmittel – produkty spożywcze 

das Brot – chleb 

das Brötchen – bułka 

die Butter – masło 

die Cornflakes – płatki kukurydziane 

der/das Joghurt – jogurt 

der Quark – twaróg 

der Käse – ser żółty 

das Ei – jajko 

die Marmelade – dżem 

der Honig – miód 

der Tee – herbata 

der Kaffee – kawa 

die Milch – mleko 

der Kakao – kakao 



das Schwarzbrot – chleb pełnoziarnisty/razowy 

der Salat – sałata 

die Tomate – pomidor 

die Gurke – ogórek 

die Wurst – kiełbasa  

der Schinken – szynka 

das Obst – owoce 

das Gemüse – warzywa 

der Saft – sok 

das Mineralwasser – woda mineralna  

 

Pracuj z podręcznikiem: 

 

 Strona 86, ćwiczenie 1: Artykuły spożywcze. Posłuchaj i powtórz.  

 

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 34 

 

https://docwiczenia.pl/ 
 

 Strona 86, ćwiczenie 2: Co często się jada i pije na śniadanie i na kolację w Niemczech? 

Posłuchaj i uzupełnij zdania. Rozwiązanie zanotuj w zeszycie.  

 

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 35 

 

https://docwiczenia.pl/ 
 

 
DLA CHĘTNYCH! 

 

Pracuj z podręcznikiem, wykonując wskazane ćwiczenia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 87, ćwiczenie 3: Przeczytaj tekst w zadaniu 2 i uzupełnij ustnie zdania 

właściwymi informacjami. 

 Strona 87, ćwiczenie 4: Powiedz, co do siebie pasuje.  

 Strona 87, ćwiczenie 5: Napisz w zeszycie zdania dialogu we właściwej kolejności.  

 Strona 87, ćwiczenie 6: Śniadanie i kolacja w Polsce. Zadawajcie pytania i 

odpowiadajcie na nie.  

 

DLA WSZYSTKICH: 

 

Do poniedziałku, 27 kwietnia, prześlij na adres szkoły w formie zdjęcia zadania wykonane 

w zeszycie ćwiczeń (będzie za to ocena): 

 strona 58, zadania: 1, 2, 3 i 4.  

 

https://docwiczenia.pl/
https://docwiczenia.pl/


Nie wysyłaj zdjęć notatek wykonanych w zeszycie. 

 

 

 

MUZYKA 

 

Temat: Folk i country. (str. 139 – 143) 

 

Przeczytaj w książce na czym polega styl folk w muzyce i co to jest muzyka country.  

Zrób krótką notatkę w zeszycie o tych dwóch stylach muzycznych. Zdjęcie notatki wyślij do 

dnia: 26.04.2020. 

 

Posłuchaj piosenki: 

Pędzą konie – w stylu folk 

https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk 

Oraz 

Piosenki Hej, Zuzanno – muzyka country 

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

 

Zadanie dla chętnych ( na dodatkową ocenę z muzyki): 

 

- Zaśpiewaj piosenkę „Pędzą konie” – nagraj filmik jak śpiewasz i wyślij nagranie na maila. 

- Zagraj na flecie piosenkę „Hej Zuzanno” 

 

Nuty znajdują się w książce na stronie 141. Możesz też skorzystać z nagrań: 

https://www.youtube.com/watch?v=Au7hUFg0BQs – filmik, na którym nazwy dźwięków są 

podpisane 

https://www.youtube.com/watch?v=OFka4EhS4xI – filmik, na którym widać, jak Pani gra na 

flecie 

Dodatkowa podpowiedź: 

Poniżej rozpisuję, ile zatkanych dziurek na flecie ma każdy dźwięk.  

Pamiętaj: c – 7, d- 6, e-5, f -4, g- 3, a – 2 

Jeśli powyższe pomoce nie są wystarczające i nie radzisz sobie w nauce gry, a chcesz się tej 

piosenki nauczyć – napisz – pomogę.  

Zadania na ocenę możesz wysłać do dnia 04.03.2020. Powodzenia  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk
https://www.youtube.com/watch?v=-LwgaZhohNE
https://www.youtube.com/watch?v=Au7hUFg0BQs
https://www.youtube.com/watch?v=OFka4EhS4xI

