
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.05.2020 

PLASTYKA 

Temat: Ekspresja przez sztukę 

 

* wykonaj pracę w technice malarskiej (pastele, format A-3) 

* temat : Abstrakcje geometryczne 

termin nadsyłania prac upływa : 13.05 

* podejmij próbę samodzielnej i twórczej interpretacji zadania 

* w razie problemów, szukaj inspiracji w 

przykładach: https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X

&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-

QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-

DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwB

XoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M 

 

- dla chętnych- weź udział w konkursie plastycznym: Moje marzenia 

(technika: dowolna, format A-3, możesz odnieść się do świata realistycznego lub fantazji) . 

Termin: 13 maja 

 

GEOGRAFIA 

Temat:  Ochrona przeciwpowodziowa, produkcja energii elektrycznej z różnych źródeł 

Nauczysz się 

 wymieniać przyczyny i rodzaje powodzi; 
 charakteryzować skutki wystąpienia tej klęski żywiołowej; 
 opisywać sposoby zapobiegania powodzi; 
 postępować przed powodzią, w jej trakcie i po ustąpieni 
 wyjaśnić, czym są odnawialne źródła energii; 
 wyjaśnić rozmieszczenie różnych rodzajów elektrowni w Polsce; 
 ocenić wpływ wykorzystania różnych źródeł energii na stan środowiska; 

Zapoznaj się z tekstem str. 170 – 174 oraz 175 – 177 oraz informacjami linkach  

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh  

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf  

https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://www.google.com/search?q=Plastyka+klasa+7+prace+plastyczne&sa=X&biw=1366&bih=625&sxsrf=ALeKk01GIXRh9-QKN_kpPzq7osRazeP6Eg:1587034689564&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=dQC7a5-DvIvsYM%253A%252ClE8RizUM6KJZaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSW1A92jzRBkcXLXjmHEv1khCN1mg&ved=2ahUKEwi9oav35OzoAhUymIsKHY8yCVIQ9QEwBXoECAoQHg#imgrc=g6AS7QYIlZsD3M
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf


Poniżej możesz zobaczyć mapę prezentującą rejony najbardziej zagrożone powodzią w 

Polsce. 

 

 Głównym sposobem ochrony przed powodzią jest wznoszenie budowli 

przeciwpowodziowych.  

Budowle przeciwpowodziowe 

 Kanały ulgi, czyli specjalne kanały wodne, które buduje się w celu bezpiecznego 
przeprowadzenia wód wezbraniowych przez określony obszar. 

 Kierownice w ujściach rzek do morza, których zadaniem jest koncentracja nurtu rzeki 
i umożliwienie swobodnego odpływania kry. 

 Poldery przeciwpowodziowe, czyli naturalne obszary zalewowe, które w okresie 
wezbrania rzeki pozwalają na swobodne rozlanie się nadmiaru wody. 

 Zbiorniki retencyjne z rezerwą powodziową, które są sztucznymi zbiornikami 
wodnymi powstałymi w wyniku wybudowania zapory wodnej na rzece 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_5


i w następstwie zatamowania jej wód. W okresie niskiego poziomu wody jej część 
zostaje uwolniona do rzek, dzięki czemu równowaga w korycie jest zachowana. 

 Suche zbiorniki przeciwpowodziowe, których zadaniem jest zatrzymanie fali 
powodziowej. Mają one pozbawione zamknięć urządzenia upustowe, przez które 
woda przepływa swobodnie aż do czasu, gdy przepływ staje się większy od zdolności 
przepustowych zbiornika. Wówczas nadmiar wody zostaje zmagazynowany 
w zbiorniku. 

 Wały przeciwpowodziowe, które są sztucznymi usypiskami, najczęściej 
o trapezowym przekroju. Wznosi się je wzdłuż rzeki w pewnym oddaleniu od jej 
koryta. Teren między korytem a wałami staje się rezerwuarem przewidywanych 
wystąpień. W ten sposób przeciwdziała się rozlaniu wód powodziowych na chronione 
tereny sąsiednie (takiego zabezpieczenia pozbawiony jest polder). 

 Wrota przeciwpowodziowe są rodzajem zamknięć, w których ciśnienie wywierane 
przez parcie wody oddziałuje na skrzydło (lub skrzydła) i dociska jego zamknięcie, 
powstrzymując przedostanie się przez śluzę nadmiaru wody. 

W walce z powodziami jest ważne również przemyślane i odpowiednie regulowanie koryt 
rzecznych oraz potoków. 

W trakcie powodzi warto również pamiętać o odpowiedniej sygnalizacji. Wymachując 
materiałem w odpowiednim kolorze, możesz przekazać komunikat ratownikom: 

 kolor biały – chcesz opuścić miejsce, w którym się znajdujesz, 
 kolor czerwony – potrzebna pomoc medyczna, 
 kolor niebieski – prosisz o jedzenie i wodę. 

Aby przekazać sygnały pilotom śmigłowców, należy wykorzystać następujące symbole: 

 X – potrzebna pomoc medyczna, 
 V – potrzebna pomoc, 
 N – niepotrzebna pomoc. 

Energetyka to dział przemysłu zajmujący się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej 
i cieplnej. Dzieli się na: 

 energetykę konwencjonalną – wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej dzięki 
spalaniu paliw, którymi są na przykład węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, 
biogazy, biomasa (roślinna i zwierzęca), torf, łupki bitumiczne; 

 energetykę niekonwencjonalną – pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej ze 
źródeł alternatywnych, np. wód płynących, wód geotermalnych, wiatru, Słońca, 
pływów morskich, reakcji jądrowych, ciepła otoczenia. 

Z kolei źródła energii dzielą się na: 

 odnawialne – mające zdolność do samoregeneracji; źródła odnawialne 
wykorzystywane są przede wszystkim w energetyce niekonwencjonalnej (przykłady 
powyżej); w energetyce konwencjonalnej paliwa odnawialne (biopaliwa) wciąż 
jeszcze są rzadko używane; 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_6
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_7
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh#D6mCFMlbh_pl_main_concept_8
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_6


 nieodnawialne – surowce mineralne (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, 
gaz), których zasoby kiedyś się wyczerpią; stanowią podstawę energetyki 
konwencjonalnej. 

 Notatka 

Powódź - powstaje na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach 
wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodując zagrożenie życia i zdrowia ludzi, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Wyróżniamy 
cztery rodzaje powodzi: opadową, roztopową, zatorową i sztormową. Do powodzi 
przyczynia się wiele zjawisk: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, 
zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe, bardzo silne wiatry czy też cofka 
wodna. Skutki powodzi dzielimy na pierwotne (np. zniszczone lub uszkodzone 
budynki) oraz wtórne (np. skażenie chemiczne i bakteriologiczne środowiska). 
Główne sposoby ochrony przed powodzią to utrzymywanie oraz wznoszenie budowli 
przeciwpowodziowych.  

Notatka  - przerysuj do zeszytu  

 

Zadanie domowe 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 104, 105, 106 

ODEŚLIJ W FORMIE ZDJĘCIA  - TERMIN 13.05 2020 

 

PRZYGOTUJ SIĘ JEDNOCZEŚNIE DO KARTKÓWKI Z DZIAŁU:  

„USŁUGI W POLSCE”  

W PRZYSZŁYM TYGODNIU  

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf#D1AhQobcf_pl_main_concept_7


CHEMIA 

Temat:  Stężenie procentowe roztworu  - zadania. 

  

Nauczysz się obliczać stężenie procentowe roztworów  

Zapraszam  na godz. 10 na zoom  - linka wyślę na grupę. 

 Przygotujcie podręczniki i ćwiczenia. 

 

Zadanie domowe –wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 100,101 

Jest to podsumowanie działu 

ODEŚLIJ WYKONANE ZADANIA 

 – TERMIN 14.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


