
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

18.05.2020 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: A success story- historia sukcesu (praca z tekstem). 

Strona 122 

Zadanie 1- przeczytaj tekst (można odsłuchać, płyta z tyłu książki), kim jest Jamal?, dlaczego jest 

teraz sławny?- odpowiedzi do zeszytu.  

Zadanie 2- dopasuj niebieskie słowa do definicji. 

Zadanie 3- jeszcze raz prześledź tekst i odpowiedz na pytania: 

1. Dlaczego otrzymał nagrodę? 

2. Jakie miał hobby w wieku 16 lat? 

3. Dlaczego jego filmiki odnosiły sukces? 

4. Dlaczego zdecydował się stworzyć swoją własną stację tv? 

5. Co zrobił aby zwiększyć liczbę odwiedzających jego program? 

Zadania proszę odesłać do dnia 20.05.2020.  

 

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ 

Temat: Mój Patron Jan Paweł II- Święty. 100 rocznica urodzin 

 
Ponieważ dzisiaj obchodzimy 100 rocznicę urodzin naszego Patrona- Jana Pawła II, 

zapraszam Was na dodatkową lekcję wychowawczą poświęconą Wielkiemu Rodakowi. 

Zapraszam na osobiste spotkanie przez aplikację zoom, godz 10 (link podam na grupowym 

messengerze). Wcześniej przygotujcie się do niego – obejrzyjcie, posłuchajcie, przeczytajcie 

materiały, które Wam proponuję. 

* obejrzyj film Karol Wojtyła – nasz Papież- 100 -lecie urodzin Jana Pawła II- biografia 

filmowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s 

* wysłuchaj piosenki: Nie zastąpi Ciebie nikt https://www.youtube.com/watch?v=u-

XGQ4h1Qns 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns


* podsumuj wiadomości o życiu Patrona -Jan Paweł II krótka historia 

życia:https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw 

* uzupełnij wiedzę Karol Wojtyła- Jan Paweł 

II: https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw 

* niespodzianka: https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-

interactive-image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--

fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk   

* zastanów się: 

^ Jakie cechy charakteru Papieża Polaka chciałbym posiadać i w czym mógłbym Go 

naśladować? 

^ Dlaczego Karol Wojtyła jest człowiekiem świętym ? 

^ Czego współczesny człowiek się lęka, czego ja się boję? 

 

Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu opublikował dokumenty i wygłosił 

przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Wiele z zawartych w nich myśli stało 

się powszechnie znanymi cytatami i sentencjami. Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 

142 podróży po Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień. W czasie 

swojego pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy 

apostolskie. Dzięki mediom, których znaczenie doceniał, jego wystąpienia trafiały do 

milionów ludzi na całym świecie. Podkreślano, że potrafi prosto i precyzyjnie opisywać 

najistotniejsze kwestie etyczne i społeczne, problemy z zakresu doktryny wiary i życia 

Kościoła. Niektóre fragmenty papieskiego przesłania funkcjonują obecnie jako popularne 

cytaty, uniwersalne wskazówki, złote myśli i aforyzmy 

Przesłania Jana Pawła II: 

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" 

"Budujcie dom na skale" 

"Jeden drugiego brzemiona( ciężary) noście" 

"Nie zatwardzajcie serc waszych" 

"Dobrego depozytu (daru) strzeżcie" 

"Bądźcie światłem , które świeci w mrokach" 

"Budujcie Polskę wierną swym korzeniom" 

Złote myśli Jana Pawła II: 

Dobroczynność " Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był 

dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z 

miłością." Płock, 8.09.1991r. 

Dziecko "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka 

do człowieka." Nowy Jork, 2.10.1979r. 

Przebaczenie "Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. 

Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy 

i sprawiedliwości drogą Ewangelii."Jasna Góra, 19.06.1983r. 

https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw
https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk
https://view.genial.ly/5eb2ad2ab68c5b0da426c522/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1bQcNnqgJq33d5Y2K--fIlbbAxoTI_A_pCVeQlnoE1yXdExo1BxAFRopk
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Wolność "Człowiek otrzymał dar wolności od swego Stwórcy. Wolność czyni człowieka 

zdolnym do najwyższego aktu ludzkiej godności; do miłości i adoracji Boga. Wolność posiada 

jednak swoją cenę. Wolność nie oznacza samowoli." Wiedeń, 11.09.1983r. 

Wielkość "Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się maluczkim i uznanie siebie za sługę 

wszystkich." Rzym, 14.05.1992r. 

Pokora "Zbyt łatwo ulegamy przekonaniu, że wszystko można "zrobić"; niebo, ziemię, a 

nawet samego człowieka, zawsze na nasz własny obraz i podobieństwo. Natomiast tym, 

czego brakuje dzisiejszemu człowiekowi, jest postawa pokory, ponieważ w żadnej innej 

epoce człowiek nie popadł w bestialstwo tak głęboko jak teraz." Rzym, 24.06.1990r. 

Wskazówki do młodych: 

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego 

zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie 

obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu 

człowieka. Jedynie On to wie! Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej 

duszy,  swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go 

zwątpienie, które przeradza się w rozpacz." 

"Wam zaś, drodzy chłopcy i dziewczęta, powtarzam: uważajcie na to co się wam proponuje. 

Jeśli zetkniecie się z anty ewangelicznymi propozycjami i wzorcami życiowymi , miejcie siłę 

powiedzieć nie. "Wypłynąć na głębię" znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje(...) 

Droga młodzieży, nie lękajcie się i nie czujcie się osamotnieni! Są przy was wasze rodziny, 

wychowawcy, kapłani. Jest z wami papież." 

"Wiem, że bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Nie lękajcie się żyć wbrew 

obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele 

kosztuje ale wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść 

ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych 

często zranień lub nawet złamanego życia, własnego i cudzego." 

 

Język niemiecki 

DLA WSZYSTKICH 

Cele na dzisiejszą lekcję: 

 poznasz nazwy popularnych dyscyplin sportowych 

 wymienisz nazwiska sportowców z krajów niemieckiego obszaru językowego 

 

Napisz temat lekcji i podaną notatkę.  

Stunde 

Thema: Wie heiβen die Sportdisziplinen? – Jak nazywają się dyscypliny sportowe? 

 

der Volleyball – siatkówka  

der Handball – piłka ręczna 

das Hockey – hokej  



Ski alpin – narciarstwo alpejskie 

das Skispringen – skoki narciarskie 

das Laufen – biegi 

das Gehen – chód 

das Schwimmen – pływanie 

das Boxen – boks 

das Judo – judo 

 

Sportler 

sportowiec 

Land 

kraj 

Sportart 

dyscyplina sportowa 

Stefan Kraft Österreich Skispringen 

Sebastian Vettel Deutschland Formel 1 

Roger Federer die Schweiz Tennis 

Bastian Schweinsteiger Deutschland Fuβball 

Simon Amman die Schweiz Skispringen 

 

Posłuchaj i powtórz:  

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 43 

 

https://docwiczenia.pl/ 
 

 

DLA CHĘTNYCH 

Pracuj z podręcznikiem, wykonując podane ćwiczenia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 104, ćwiczenie 2: Dokończ ustnie zdania. 

 Strona 104, ćwiczenie 3: Utwórz zdania jak w przykładzie i napisz je w zeszycie.  

 Strona 104, ćwiczenie 4: Jakie dyscypliny sportu uprawia się w podanych miejscach? 

Nazwij właściwe dyscypliny sportu.  

 Strona 104, ćwiczenie 5: Przyporządkuj ustnie pytaniom właściwe odpowiedzi. 

Następnie odpowiedz na pytania całymi zdaniami. 

 

DLA WSZYSTKICH 

Pracuj z zeszytem ćwiczeń i wykonaj starannie na stronie 74 zadania 1, 2, 3 i 4. 

Skorzystaj z podanej notatki! 

 

DLA WSZYSTKICH 

 

TYM RAZEM NIC NIE WYSYŁAJ! 

 

  

https://docwiczenia.pl/


MATEMATYKA 

 

Zapoznaj się z wideolekcją.  Rozwiąż zadania w „Matlandii”. 

Temat: Mnożenie sum algebraicznych (str.174  – podręcznik). 

https://pistacja.tv/film/mat00368-mnozenie-sum-algebraicznych?playlist=184 

 

MUZYKA 

Temat: Muzyka pop. 

Otwórz link i zapoznaj się z tematem  

https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/05/klasa-vii-na-estradzie-pop.html 
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