
Lekcje kl. 7 – 15.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VII 
 

piątek 15 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Świat, który zachwyca. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Jana Twardowskiego „ Podziękowanie”. 

• potrafię wyszukać epitety. 

• potrafię wskazać różnicę między człowiekiem a przyrodą. 

 

1. Przeczytaj wiersz Jana Twardowskiego pt: „ Podziękowanie” str. 266 w podręczniku. 

2. Zapoznaj się z informacjami na temat poety. 

3. Odpowiedz w zeszycie na pytania: 

a) W jaki sposób został przedstawiony w wierszu świat przyrody? 

b) Na czym – według podmiotu lirycznego – polega jedyna różnica między tym, jaka jest 

przyroda, a tym, jaki jest człowiek? 

4. Wypisz z utworu epitety wraz z rzeczownikami. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

2 j.niemiecki Temat: Hast du Hunger? (czy jesteś głodny). 

 

NaCoBeZU: 

• zapoznaję się z kartą Menu; 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:izabela.pudlak@interia.pl
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• potrafię zamówić coś do jedzenie i do picia; 

• potrafię powiedzieć co ile kosztuje. 

 

Notatka do zeszytu: 

Was kostet das? – ile to kosztuje? 

Was kostet ………. – ile kosztuje…? Np. was kostet einen Flasche Limonade? Ile kosztuje butelka 

lemoniady? 

die Speise/n – danie 

das Getränk/e – napój  

Was möchten Sie – co Pan/i sobie życzy? 

 Ich nehme… - „wezmę”… 

etwas zum Trinken – coś do picia 

 

 essen - jeść lesen - czytać sprechen - 

mówić 

nehmen - brać 

ich esse lese spreche nehme 

du isst liest sprichst nimmst 

er/sie/es isst liest spricht nimmt 

wir essen lesen sprechen nehmen 

ihr esst lest sprecht nehmt 

sie/Sie essen lesen sprechen nehmen 

 

Zadanie domowe 

Proszę uzupełnij w ćwiczeniach następujące ćwiczenia: 1,3 strona 68, ćwiczenia 5,6,7 strona  69. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00. 
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3 geografia Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. 

 

NaCoBeZU: 

• znam przyczyny migracji mieszkańców dużych miast  do stref podmiejskich; 

• potrafię wyjaśnić związek między rozwojem dużych miast a zmianami struktury ludności 

na przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy i Krakowa; 

• umiem wyjaśnić związki między rozwojem dużych miast a zmianami w strefach 

podmiejskich w zakresie użytkowania i zagospodarowania terenu, stylu zabudowy oraz 

struktury ludności na przykładzie obszarów metropolitalnych Warszawy i Krakowa;  

 

Obejrzyj dwa  filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4 

https://www.youtube.com/watch?v=0o9Bkhpca_8 

 

Na podstawie filmików i treści z podręcznika str.178 – 180  wykonaj zadania 1,2,3,4 str.108 -109 

w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

4 matematyka Temat: Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0 

 

Wykonaj zad.1a,b,c str.271 oraz zad. 2,a str.112 w zeszycie ćwiczeń. 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=WnZoNmVvus4
https://www.youtube.com/watch?v=0o9Bkhpca_8
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 historia Temat: ZSRR i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym był kul jednostki; 

• znam założenia paktu Ribbentrop-Mołotw; 

• wiem co oznacza skrót ZSRS (ZSRR);  

• wiem czym był modernizm oraz znam wpływ radia i telewizji na świat; 

 

Na podstawie książki strony 200 – 209 odpowiedz na pytania: 

1. Czym był skrót ZSRS (ZSRR)? 

2. Co oznaczał kult jednostki? 

3. Co zakładał pakt Ribbentrop-Mołotow? 

4. Jak radio i telewizja zmieniły świat? 

5. Czym był modernizm? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord  

6 j.angielski Topic: Skills checkpoint 7. 2 – Sprawdzenie umiejętności 7. 2 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst; 

• znam funkcje i środki językowe; 

 

Przed powtórzeniem do testu z rozdziału 7 wykonaj zadanie B, C ze strony 84 oraz zadanie D ze 

strony 85 w ćwiczeniach. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

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). 

 


