
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

27.04 2020 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

Podaję odpowiedzi do zadań powtórzeniowych, proszę przeanalizować. 

Strona 76 

Zadanie 1- 1.make 2.light 3.pick 4.keep 5.run 6.stand 

Zadanie 2- 1.b 2.c 3.3 4.b 5.c 6.b 

Zadanie 4- d,e,a,c,b 

Zadanie 5- won’t bite you, you will go, win, you must watch, shouldn’t. 

Zadanie 6- 1.make sure 2.needs to 3. Try not 4.remember to 5. Be fine 

 

Temat: Music quiz- ciekawostki ze świata muzyki. 

Strona 80-81 

Zadanie 1- dopasuj niebieskie słowa z tekstów do odpowiednich kategorii: typy muzyki, 

instrumenty, inne). Qiuz znajduje się na płycie z tyłu, można odsłuchać. 

Zadanie 3- dla chętnych (jaki rodzaj muzyki lubią te osoby, wyraź opinię za pomocą buziek) 

Zadanie 4- zapisz key phrases do zeszytu i przetłumacz. (pomogą ćwiczenia rozdział 7 key 

phrases). 

Praca samodzielna  z zeszytem, bez odsyłania). 

 

RELIGIA 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s01e08-o-zagrozeniach-naszej-wiary/ 

 

 
  

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-facetoface-s01e08-o-zagrozeniach-naszej-wiary/


JĘZYK NIEMIECKI 

 

DLA WSZYSTKICH: 

Cele na dzisiejszą lekcję: 

 nauczysz się prowadzić dialog w restauracji 

 zapytasz rozmówcę, co chciałby do jedzenia i do picia 

 zamówisz posiłki i napoje 

 zastosujesz w zdaniach czasownik möchte… 

Napisz w zeszycie temat lekcji i podaną notatkę: 

Thema: Mittagessen im Restaurant. – Obiad w restauracji.  

K – Kellner / Kellnerin – kelner / kelnerka 

G – Gast / Gäste – gość / goście 

DIALOG* 

K: Guten Tag! Nehmen Sie bitte Platz. Bitte, 

hier ist die Speisekarte.  

G: Danke.  

K: Was möchten Sie? 

G: Ich möchte eine Brühe und Fisch mit 

Bratkartoffeln.  

K: Und was möchtest du essen? 

G: Ich möchte Wiener Schnitzel mit 

Pommes frites und Salat.  

K: Und was möchten Sie trinken? 

G: Eine Cola für meine Tochter und für mich 

bitte ein Mineralwasser.  

K: Kommt sofort.  

K: Dzień dobry! Proszę zająć miejsce. 

Proszę, tutaj jest karta dań.  

G: Dziękuję.  

K: Co Państwo chcieliby? 

G: Ja chciałbym rosół i rybę ze smażonymi 

ziemniakami.  

K: A co ty chciałabyś zjeść? 

G: Chciałabym sznycel po wiedeńsku z 

frytkami i sałatką.  

K: A czego chcieliby się Państwo napić? 

G: Proszę colę dla mojej córki a dla mnie 

wodę mineralną.  

K: Zaraz przyniosę.  

 

ich möchte – ja chciał(a)bym 

du möchtest – ty chciał(a)byś 

er möchte – on chciałby 

sie möchte – ona chciałaby 

es möchte – ono chciałoby 

wir möchten – my chcielibyśmy 

ihr möchtet – wy chcielibyście 

sie möchten – oni chcieliby 

Sie möchten – Pan chciałby, Pani chciałaby, Państwo chcieliby 

Czasownik möchte… może występować w zdaniu samodzielnie lub w połączeniu z innym 

czasownikiem, który występuje wówczas na końcu zdania w formie bezokolicznika, np. 

Ich möchte Mineralwasser. – Chciał(a)bym wodę mineralną.  

Ich möchte Mineralwasser trinken. - Chciał(a)bym się napić wody mineralnej. 

 



*posłuchaj dialogu:  

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 38 

 

https://docwiczenia.pl/ 

 

DLA CHĘTNYCH! 

Pracuj z podręcznikiem, wykonując wskazane ćwiczenia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 89, ćwiczenie 1: Przyporządkuj ustnie zdjęciom podane wyrazy.  

 Strona 89, ćwiczenie 2: Posłuchaj dialogu i popraw ustnie zdania 1-3 zgodnie z jego 

treścią.  

 Strona 89, ćwiczenie 3: Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasownika. 

 Strona 89, ćwiczenie 4: Przetłumacz ustnie zdania na język niemiecki i napisz je w 

zeszycie.  

 Strona 89, ćwiczenie 5: Uzupełnij ustnie zdania.  

 

DLA WSZYSTKICH: 

Pracuj z zeszytem ćwiczeń i wykonaj starannie zadania: 1, 2, 3 i 4 na stronie 60.  

Skorzystaj z podanej notatki! 

 

DLA WSZYSTKICH: 

Do poniedziałku, 4 maja, prześlij na adres szkoły w formie zdjęcia zadania wykonane w 

zeszycie ćwiczeń (będzie za to ocena): 

 strona 60, zadania: 1, 2, 3, 4 

 

Nie wysyłaj zdjęć notatek wykonanych w zeszycie. 

 

 

 

MATEMATYKA 

Zaczynamy nowy dział „Wyrażenia algebraiczne”. 

Temat:  Wyrażenia algebraiczne – wprowadzenie. 

Do czego służą wyrażenia algebraiczne? (str.154 – podręcznik) 

 https://pistacja.tv/film/mat00350-wyrazenia-algebraiczne-wprowadzenie?playlist=79 

https://pistacja.tv/film/mat00351-wyrazenia-algebraiczne-suma-roznica-iloczyn-

iloraz?playlist=79 

Rozwiąż część zadań udostępnionych na ten tydzień w „Matlandii”, pozostałe rozwiąż po 

lekcji czwartkowej. 

https://docwiczenia.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00350-wyrazenia-algebraiczne-wprowadzenie?playlist=79
https://pistacja.tv/film/mat00351-wyrazenia-algebraiczne-suma-roznica-iloczyn-iloraz?playlist=79
https://pistacja.tv/film/mat00351-wyrazenia-algebraiczne-suma-roznica-iloczyn-iloraz?playlist=79


MUZYKA 

Temat: Święto Narodowe Trzeciego Maja – muzyka.  

Zapoznaj się z prezentacją. 

https://www.canva.com/design/DAD6XsUbEjA/plauzKY1UsYaygrxuRL6OQ/view?utm_conte

nt=DAD6XsUbEjA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsha

relink  

  

 

https://www.canva.com/design/DAD6XsUbEjA/plauzKY1UsYaygrxuRL6OQ/view?utm_content=DAD6XsUbEjA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD6XsUbEjA/plauzKY1UsYaygrxuRL6OQ/view?utm_content=DAD6XsUbEjA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAD6XsUbEjA/plauzKY1UsYaygrxuRL6OQ/view?utm_content=DAD6XsUbEjA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

