
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

4.05.2020 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Czasy przyszły – utrwalenie. 

Proszę o obejrzenie pomocnych filmików z WILL i BE GOING TO. 

https://www.youtube.com/watch?v=tmyHx6XrBGk will 

https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8  be going to 

Przed zrobieniem zadań powtórz dokładnie notatkę  z ostatniej lekcji.  

 

Zadania do wykonania na ocenę (termin do 06.05.2020): 

Książka strona 88 zadanie 3 (uzupełnij zdania wstawiając will lub be going to) 

Ćwiczenia strona 28 zadanie 3 i 4.  

 

MATEMATYKA 

Zapoznaj się z wideolekcjami , rozwiąż część zadań  w „Matlandii”, pozostałe rozwiąż po 
lekcji czwartkowej. 

Temat: Jednomiany 

https://pistacja.tv/film/mat00352-jednomiany-definicja-i-przyklady?playlist=109 

https://pistacja.tv/film/mat00361-mnozenie-jednomianow?playlist=109 

https://pistacja.tv/film/mat00362-dzielenie-jednomianow?playlist=109 

https://pistacja.tv/film/mat00356-wartosc-liczbowa-jednomianu?playlist=109 

https://pistacja.tv/film/mat00354-potegowanie-jednomianu?playlist=109 

https://pistacja.tv/film/mat00358-jednomiany-podobne?playlist=109 
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MUZYKA 

Temat: Muzyka jazzowa.  

Zapoznaj się z prezentacją:  

https://padlet.com/agnieszkabanas/m0iwo79cjd9r93zc?fbclid=IwAR2scOIyPDkq2y-

LsG2sNTbMa1mMi7nII_eIeP3_PXFJa1AjsFuMAXjZL-M  

(przeczytaj dokładnie każdą z kolumn oraz posłuchaj przykładów muzycznych) 

 

JĘZYK NIEMIECKI 
DLA WSZYSTKICH: 

Cele na dzisiejszą lekcję: 

 powiesz, w jakich lokalach gastronomicznych lubisz jeść 

 określisz, które jedzenie jest zdrowe, a które nie 

 poznasz odmianę czasowników zwrotnych 

Odszukaj w podręczniku ćwiczenie 1 na stronie 91. Obejrzyj zdjęcie i zapoznaj się z trzema 

wpisami na forum internetowym, których autorkami są Tina, Elke i Julia. 

 

Tina: 

Ich esse sehr gern an einer Imbissbude. 

Bratwurst mit Ketchup ist mein 

Lieblingsessen. Und dazu Cola. Cool! Eine 

tolle Imbissbude befindet sich vor meinem 

Haus.  

Elke: 

Aber das ist total ungesund, Tina! Der 

ideale Snack ist für mich ein Salat. Ich treffe 

mich oft mit Antje (das ist meine Freundin) 

und wir gehen dann in die Salatbar „Gurke 

und Tomate”. Wir essen dort Gemüse-oder 

Obstsalat.  

Julia: 

Meine Freundin und ich treffen uns 

nachmittags vor einer Imbissbude. Aber wir 

essen dort auch gesund, zum Beispiel Fisch 

und Salat.  

Tina: 
Bardzo lubię jeść w budce z przekąskami. 
Smażona kiełbaska z keczupem to moje 
ulubione jedzenie. I do tego cola. 
Wspaniałe! Świetna budka z przekąskami 
znajduje się przed moim domem. 
 
Elke: 
Ale to jest totalnie niezdrowe, Tina! Idealną 
przekąską dla mnie jest sałatka. Spotykam 
się z Antje (to jest moja przyjaciółka) i 
chodzimy razem do baru sałatkowego 
„Gurke und Tomate”(„Ogórek i pomidor”). 
Jemy tam sałatkę jarzynową lub owocową.  
 
Julia: 
Moja przyjaciółka i ja spotykamy się 
popołudniami przed budką z przekąskami. 
Ale jemy tam też zdrowe jedzenie, na 
przykład rybę z sałatką.  

 

Następnie napisz temat lekcji i podaną notatkę.  

 

Thema: Vor einer Imbissbude. – Przed budką z przekąskami.  

 

https://padlet.com/agnieszkabanas/m0iwo79cjd9r93zc?fbclid=IwAR2scOIyPDkq2y-LsG2sNTbMa1mMi7nII_eIeP3_PXFJa1AjsFuMAXjZL-M
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die Imbissbude – budka z przekąskami 

der Salatbar – bar sałatkowy 

die Schulcafeteria – stołówka szkolna 

gesund – zdrowy 

ungesund – niezdrowy  

 

CZASOWNIKI ZWROTNE: 

Czasowniki zwrotne występują w języku niemieckim z zaimkiem zwrotnym sich, który 

przyjmuje różne formy w zależności od osoby i liczby. Język niemiecki różni się tym samym 

od języka polskiego, w którym zaimek zwrotny się ma we wszystkich osobach taką samą 

formę (na zielono zaznaczono zaimki osobowe, a na niebiesko zaimki zwrotne): 

 

sich treffen – spotykać się 

 

ich treffe mich – ja spotykam się 

du triffst dich – ty spotykasz się 

er trifft sich – on spotyka się 

sie trifft sich – ona spotyka się 

es trifft sich – ono spotyka się 

wir trefffen uns – my spotykamy się 

ihr trefft euch – wy spotykacie się 

sie treffen sich – oni spotykaj się 

Sie treffen sich – Pan(i) spotyka się, Państwo spotykają się 

Inne przykłady czasowników zwrotnych: 

 

sich waschen – myć się  

sich kämmen – czesać się 

sich befinden – znajdować się 

sich interessieren – interesować się 

sich freuen – cieszyć się 

sich fühlen – czuć się 

 

UWAGA! Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku polskim są też zwrotne w języku 

niemieckim i odwrotnie: nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim są też 

zwrotne w języku polskim, np.  

 

uczyć się – lernen 

sich setzen - siadać 

 

 

 



DLA CHĘTNYCH: 

 

Pracuj z podręcznikiem, wykonując podane ćwiczenia zgodnie z poleceniami: 

 

 Strona 91, ćwiczenie 1: Przeczytaj wpisy na forum internetowym i powiedz, które 

zdania są zgodne z ich treścią. Następnie popraw ustnie błędne informacje.  

 Strona 91, ćwiczenie 3: Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami 

czasowników zwrotnych. 

 Strona 91, ćwiczenie 4: Przeczytaj zdania z właściwymi zaimkami osobowymi.  

 Strona 91, ćwiczenie 5: Powiedz, gdzie i co lubisz jeść.  

 

DLA WSZYSTKICH: 

Pracuj z zeszytem ćwiczeń i wykonaj starannie na stronie 62 zadania 1, 2, 3 i 4. 

Skorzystaj z podanej notatki! 

 

DLA WSZYSTKICH: 

 

Do poniedziałku, 11 maja, prześlij na adres szkoły w formie zdjęcia zadania wykonane w 

zeszycie ćwiczeń (będzie za to ocena): 

 strona 62, zadania: 1, 2, 3, 4 

Nie wysyłaj zdjęć notatek wykonanych w zeszycie. 

 

 

 

 

 

 


