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kl. VII 
 

środa 13 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat:  Das schmeckt mir nicht. (to mi nie smakuje). 

 

NaCoBeZU: 

• znam przymiotniki określające potrawy; 

• znam i potrafię zastosować konstrukcję z „zu” – za,zbyt; 

• potrafię budować zdania ze spójnikiem denn – ponieważ; 

• potrafię budować zdania z poznanym słownictwem z działu 5 Guten Appetit. 

 

1. Z podanego słownictwa ułóż zdania, pamiętaj o prawidłowej odmianie czasowników (są one 

podkreślone), zacznij od wyróżnionych części zdań. 

1. Der Kaffe, zu heiß,sein. …………………………………………………………………….. 

2. geschmacklos, die Suppe, sein. - …………………………………………………………… 

3. dir, sie Tomatensuppe, schmecken, wie? …………………………………………………… 

4. keinen, mögen, Fisch, ich. ………………………………………………………………… 

5. Ich, keine Lust, haben, auf Mittagessen. …………………………………………………… 

6. denn, ich, keine, sie, sein, essen, Krtoffeln, salzig, zu. …………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

7. trinken, er, keinen, Orangensaft, er, zu sauer, sein, denn. ………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

8. nehmen, ich, mit, eine Currywurst, Brötchen. ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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9. du, nehemn, was? ……………………………………………………………………………. 

10. haben, keinen Hunger, ich. ………………………………………………………………… 

 

2. Przetłumacz na język niemiecki 

1. Nie jestem głodny.  

2. Nie pije kawy, ponieważ jest dla mnie za gorzka  

3. Nie jadam ryb  

4. Piję herbatę z cukrem ale bez cytryny.  

5. Lubię lody waniliowe.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.05.2020 do godziny 20:00. 

2 w – f Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe(ćwiczenia z przyborem w domu). 

 

NaCoBeZU: 

• doskonalę ćwiczenia koordynacyjne oraz ogólnousprawniające z przyborem; 

• potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• rozwijam swoją koordynacje ruchową; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 muzyka Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja. 

 

NaCoBeZU: 

• znam melodie jazzowe  

 

messenger 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• omawiam muzykę jazzową 

• znam terminy standard jazzowy, improwizacja, jazzman combo 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 145-149 i napisz w zeszycie Co to jest synkopa? 

Odsłuchaj kilka melodii jazowych  

https://www.youtube.com/watch?v=neV3EPgvZ3g 

https://www.youtube.com/watch?v=IfeJQWPC9mI&list=PLCzmSYo3YdIxrKm513UAE-

Bi9ZMC6C9hL 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

4 j.polski Temat: Pisownia przyrostków i przedrostków. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię tworzyć wyrazy pochodne z zastosowaniem odpowiednich formantów. 

• potrafię w mowie potocznej nie popełniać błędów językowych. 

• znam zasady ortograficzne pisowni wyrazów z formantami:  s-, z-, - dztwo, - ctwo,                               

- dzki, -cki. 

 

1.Wykonaj ćwiczenie: 

Uzupełnij diagram, wpisując rzeczowniki zakończone na -stwo, -wstwo, -ctwo lub 

-dztwo utworzone od podanych wyrazów. Zrób tylko to, co potrafisz. Postaraj się! 

1. kupiec 

2. bracia 

3. ohyda 

4. zawodowiec 

5. prawo, dać 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=neV3EPgvZ3g
https://www.youtube.com/watch?v=IfeJQWPC9mI&list=PLCzmSYo3YdIxrKm513UAE-Bi9ZMC6C9hL
https://www.youtube.com/watch?v=IfeJQWPC9mI&list=PLCzmSYo3YdIxrKm513UAE-Bi9ZMC6C9hL
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6. źródło, znać 

7. jasnowidz 

8. marnotrawić 

9. inwalida 

10. lotnik 

 

 
 

2. Wykonaj ćwiczenie 1, 3, 4 str. 292 – 293 w podręczniku. Korzystaj z informacji zawartych w 

Nowa wiadomość. 

 

Zadania dla chętnych:   Ćwiczenie 5, 6 str. 294 w podręczniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 
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5 j.angielski Topic: Skills checkpoint 7. – Sprawdzenie umiejętności 7. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst; 

• znam funkcje językowe; 

 

Przed powtórzeniem do testu z rozdziału 7 wykonaj zadanie C ze strony 116 oraz zadania D, E ze 

strony 117 w podręczniku. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną w formie zdjęć proszę wysłać dziś  do godziny 20:00. 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

6 religia Temat: Świętość Boga. 

 

Naucz się z książeczki do nabożeństwa „Chwała na wysokości Bogu”. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

7 informatyka Temat: Animatron – tworzymy animację cz. 2 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfiować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

Do wykonania tej lekcji będzie Ci potrzeba przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). Na 

podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej lekcji wykonaj 

animację trwającą 30 sekund. Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst. Spróbuj także zmienić motyw 

wejścia postaci na „draw cartoon”. Skorzystaj z różnych trybów postaci, oraz ustal czas 

poszczególnych animacji.  

 

messenger 

discord 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg
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Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

 

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). 

 


