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str. 1 

 

kl. VII 
 

środa 10 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat: Ans Meer oder ins Gebirge? (nad morze czy w góry?). 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię poinformować dokąd jadę na wakacje; 

• potrafię uzasadnić swój wybór; 

 

Notatka: 

Wohin fährst/ gehst du? Dokąd jedziesz/idziesz? 

an den See – nad jezioro, an den Strand – na plażę, ans Meer – nad morze, an die Ostsee – nad 

Bałtyk, in den Park – do parku, auf den Sportplatz- na boisko, ins Gebirge -  w góry, ins Ausland – 

za granicę, nach Hause – do domu, aufs Land – na wieś, nach Deutschland – do Niemiec, nach 

Italien – do Włoch, zu Oma – do babci, zu dir – do ciebie ☺ 

Warum? – dlaczego? 

Ich kann dort … ja mogę tam: 

angeln – łowić ryby, sich sonnen – opalać się, wandern – wędrować, schwimmen – pływać, segeln 

– żeglować, Boot fahren – pływać łódką 

 

Zadanie domowe  

Wohin fhren di Jugendlichen Und die Erwachsenen gern in den Ferien? Posłuchaj nagrania I 

zanotuj w zeszycie dokąd młodzi ludzie i dorośli lubią jeździć na wakacje? 

 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

2 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wykonać ćwiczenia koordynacyjne; 

• znam ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• doskonalę koordynacje ruchowa oraz siłę poszczególnych partii mięśni poprzez 

wykonywanie prostych ćwiczeń; 

 

Proszę o obejrzenie filmiku i w miarę swoich możliwości wykonanie ćwiczeń proponowanych 

przez prowadzącego. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature= 

https://www.youtube.com/watch?v=XK20nhuKM5M&feature=youtu.be 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 muzyka Temat: Krzysztof Penderecki – wszechstronny kompozytor. 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję twórczość polskiego kompozytora; 

 

Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku na str. 160 – 161. 

Opisz twórczość Krzysztofa Pendereckiego i przyślij jako informację zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

4 j.polski Temat: Rodzaje zdań złożonych współrzędnie. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=hAnypglKl7g&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=XK20nhuKM5M&feature=youtu.be
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• potrafię rozpoznać zdanie złożone. 

• znam rodzaje zdań złożonych współrzędnie. 

• potrafię sporządzić wykresy. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

    https://www.youtube.com/watch?v=hwFQOeQO878 

    https://www.youtube.com/watch?v=n2iXjztLRoQ  

 

2. Wpisz do zeszytu: 

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: 

- łączne – treść pierwszego łączy się z treścią drugiego, brak zależności znaczeniowych, 

spójniki: i, oraz, tudzież, zarazem, także, ani 

- rozłączne – treść pierwszego wyklucza treść drugiego, 

 spójniki: albo, lub, bądź, czy 

- wynikowe – treść drugiego wynika z treści pierwszego, 

       spójniki: więc, zatem, toteż, dlatego, 

- przeciwstawne – treść drugiego przeciwstawia się treści pierwszego, 

      spójniki: a, ale, lecz, jednak, zaś, natomiast 

 

3. Użycie przecinka w zdaniu złożonym współrzędnie. 

Nie stawiamy przecinka przed spójnikami: i, oraz, albo, lub, ni, ani, bądź, tudzież (z 

wyjątkiem takich sytuacji, w których dany spójnik powtarza się,  

np. Albo wyjdziemy razem, albo nie pójdę tam wcale). 

Użycia przecinka wymagają w zdaniu złożonym współrzędnie wszystkie pozostałe spójniki. 

 

4. Rada nauczyciela dotycząca właściwego używania przecinków: 

Chcąc dobrze postawić przecinek, musimy rozstrzygnąć, czy dane zdanie jest złożone czy 

https://www.youtube.com/watch?v=hwFQOeQO878
https://www.youtube.com/watch?v=n2iXjztLRoQ
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pojedyńcze. Musimy pamiętać, że w zdaniu pojedyńczym przecinek poprzedza tylko trzy 

spójniki: ale, lecz, czyli.  

W pozostałych przypadkach w zdaniu pojedyńczym przecinka nie stawiamy (dotyczy to 

spójników: a, czy, aż, jak, niż, chyba, że powtarzają się w zdaniu). Te same spójniki 

występujące w zdaniu złożonym wymagają użycia przecinka.  

Przed wszystkimi innymi spójnikami w zdaniu złożonym postawimy przecinek (np.: bo, gdyż, 

więc). 

5. Określ  rodzaj zdań złożonych współrzędnie i sporządź wykresy. (wykresy znajdziesz na  

  str. 195) 

a) Zima była lekka, zaskoczyła wszystkich. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

b) Pogoda była okropna, jednak wyszedłem na spacer. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 j.angielski Topic: Unit 8 review 2. – Dział 8 powtórzenie 2. 

 

NaCoBeZU: 

• znam czasowniki modalne; 

• znam słownictwo (sport); 

 

W celu powtórzenia informacji z działu 8 wykonaj zadania A ze strony 96 z ćwiczeń oraz zadanie 

A ze strony 97 z ćwiczeń. 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com


Lekcje kl. 7 – 10.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 5 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

6 religia Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

 

Postaraj się wziąć udział w procesji Bożego Ciała. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

7 informatyka Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym cz. 3. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak zmienić styl nagłówka; 

• potrafię dodać przypis; 

• wiem jak dodać podpis rysunku; 

 

Pobierz folderhttps://www.dropbox.com/s/d9a1zk6xqvckd2u/Edycja%20dokumentu.zip?dl=0 

następnie spróbuj wykonać zawarte tam zadania. W razie wątpliwości bądź online na lekcji 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 
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