
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.06.2020 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Injury collocations- słownictwo związane z wypadkami. 

Strona 96 

Zadanie 1- sprawdź znaczenie niebieskich słów i zapisz poprawne zwroty w zeszycie. 

Słownictwo znajdziecie również  z tyłu ćwiczeń.  

Zadanie 2- uzupełnij tabelkę słowami z ćwiczenia 1. 

Zadanie 3 (dla chętnych)- posłuchaj dialogu z 3 młodymi osobami i odpowiedź na pytania. 

Zadanie 4 (dla chętnych)- posłuchaj ponownie i uzupełnij zdania. 

Homework- zadanie 1,2 ,3 strona 33 ćwiczenia. Bez odsyłania.  

 

MATEMATYKA 

Temat:  Przekształcanie wzorów (str. 208 – podręcznik). 

https://pistacja.tv/film/mat00371-przeksztalcenia-wzorow?playlist=281 

Przeanalizuj wideolekcję oraz temat z podręcznika, a następnie rozwiąż zadania 

udostępnione w „Matlandii”. 

 

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY OCEN Z FIZYKI 

https://quizizz.com/join?gc=9071526 

dostępny 8.06 do godziny 16.00 

 

 

MUZYKA 

Temat: Słuchanie muzyki.  

Kochani, dzisiaj zapraszam do posłuchania pięknej piosenki w różnych wykonaniach. 

Wersja oryginalna: https://www.youtube.com/watch?v=aWSZrchVVjE 

Piosenka w Must Be The Music : https://www.youtube.com/watch?v=fGfvgp-cu0I  

https://pistacja.tv/film/mat00371-przeksztalcenia-wzorow?playlist=281
https://quizizz.com/join?gc=9071526
https://www.youtube.com/watch?v=aWSZrchVVjE
https://www.youtube.com/watch?v=fGfvgp-cu0I


The Voice of Poland: https://www.youtube.com/watch?v=MhNk54dn7cg 

The Voice Senior: https://www.youtube.com/watch?v=mE-bggkacBE 

The Voice Kids Poland: https://www.youtube.com/watch?v=IJ5E-BeNtOY 

Które wykonanie podobało się Wam najbardziej?  

(Jeśli masz ochotę – napisz mi w mailu) 

Dla Was – karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=inLvHH0GgiM 

Dla zainteresowanych – coś do poczytania: 

Muzyka leczy…. ?  

Sprawdź: https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/04/klasa-vi-muzykoterapia.html 

Nic nie odsyłacie. 

 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

DLA WSZYSTKICH 

Cele na dzisiejszą lekcję: 

 poznasz nazwy miesięcy i pór roku 

 poznasz liczebniki porządkowe 

 powiesz, co można robić w różnych miesiącach i porach roku 

 określisz daty 

NAPISZ W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI: 

Stunde 

Thema: Monate und Jahreszeiten. – Miesiące i pory roku.  

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODANYM PONIŻEJ MATERIAŁEM LEKSYKALNO – GRAMATYCZNYM: 

JAHRESZEITEN (PORY ROKU): 

(der) Winter – zima; im Winter – w zimie 

(der) Frühling – wiosna; im Frühling – wiosną 

(der) Sommer – lato; im Sommer – w lecie 

(der) Herbst – jesień; im Herbst - jesienią 

MONATE (MIESIĄCE): 

(der) Januar – styczeń; im Januar – w styczniu 

(der) Februar – luty; im Februar – w lutym 

(der) März – marzec; im März – w marcu 

(der) April – kwiecień; im April – w kwietniu 

(der) Mai – maj; im Mai – w maju 

(der) Juni – czerwiec; im Juni – w czerwcu 

(der) Juli – lipiec; im Juli – w lipcu 

(der) August – sierpień; im August – w sierpniu 

(der) September – wrzesień; im September – we wrześniu 

https://www.youtube.com/watch?v=MhNk54dn7cg
https://www.youtube.com/watch?v=mE-bggkacBE
https://www.youtube.com/watch?v=IJ5E-BeNtOY
https://www.youtube.com/watch?v=inLvHH0GgiM
https://muzycznaekipa.blogspot.com/2020/04/klasa-vi-muzykoterapia.html


(der) Oktober – październik; im Oktober – w październiku 

(der) November – listopad; im November – w listopadzie 

(der) Dezember – grudzień; im Dezember – w grudniu 

ORDNUNGSZAHLEN (LICZEBNIKI PORZĄDKOWE): 

 Der Wievielte... ? – Który…? Am Wievielten... ? – Którego…? 

Wann…? – Kiedy….? 

1.  
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der erste – pierwszy  

der zweite 

der dritte 

der vierte 

der fünfte 

der sechste 

der siebte 

der achte 

der neunte 

der zehnte 

der elfte 

der zwölfte 

der dreizehnte 

der vierzehnte 

der fünfzehnte 

der sechzehnte 

der siebzehnte 

der achtzehnte 

der neunzehnte 

der zwanzigste 

der einundzwanzigste 

der zweiundzwanzigste 

der dreiundzwanzigste 

der vierundzwanzigste 

der fünfundzwanzigste 

der sechsundzwanzigste 

der siebenundzwanzigste 

der achtundzwanzigste 

der neunundzwanzigste 

der dreißigste 

der einunddreißigste 

am ersten – pierwszego  

am zweiten 

am dritten 

am vierten 

am fünften 

am sechsten 

am siebten 

am achten 

am neunten 

am zehnten 

am elften 

am zwölften 

am dreizehnten 

am vierzehnten 

am fünfzehnten 

am sechzehnten 

am siebzehnten 

am achtzehnten 

am neunzehnten 

am zwanzigsten 

am einundzwanzigsten 

am zweiundzwanzigsten 

am dreiundzwanzigsten 

am vierundzwanzigsten 

am fünfundzwanzigsten 

am sechsundzwanzigsten 

am siebenundzwanzigsten 

am achtundzwanzigsten 

am neunundzwanzigsten 

am dreißigsten 

am einunddreißigsten 

 

Posłuchaj: 

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 50 i 51 

https://docwiczenia.pl/ 

https://docwiczenia.pl/


DLA CHĘTNYCH 

 

Pracuj z podręcznikiem wykonując wskazane zadnia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 122, ćwiczenie 3: Powiedz, co do siebie pasuje. 

 

1 2 3 4 5 

B C A E D 

 

 Strona 122, ćwiczenie 4: Co można robić w lecie? Dokończ ustnie zdanie. 

Wykorzystaj przy tym podane zwroty. 

Im Sommer kann man surfen, segeln, schwimmen, in der Sonne liegen, in den Alpen 

wandern.  

 Strona 124, ćwiczenie 2: Napisz w zeszycie zdania z liczebnikami porządkowymi.  

 Strona 124, ćwiczenie 3. Kiedy oni się urodzili? Opowiedz o tym i napisz zdania w 

zeszycie. 

Przykład: Dirk Nowitzki ist am neunzehnten Juni geboren.  

 Strona 124, ćwiczenie 4. „Am” czy „Im”? Napisz zdania w zeszycie.  

 Strona 124, ćwiczenie 5. Odpowiedz ustnie na pytania.  

 

DLA WSZYSTKICH 

Pracuj z zeszytem ćwiczeń i wykonaj starannie na stronach: 90 i 92 

zadania 1, 2, 3 i 4. 

Skorzystaj z podanej notatki! 

 

DLA WSZYSTKICH 

 

TYM RAZEM NIC NIE WYSYŁAJ! 

 

 

 


