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kl. VII 
 

piątek 19 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: O tym, jak budowa zdania złożonego odzwierciedla nasze myślenie. Rodzaje zdań 

złożonych – ćwiczenia. 

 

NaCoBeZU: 

• znam budowę zdania złożonego. 

• potrafię rozróżnić zdanie złożone współrzędnie i zdanie złożone podrzędnie. 

 

1.  Wejdź na: 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS  

Rozwiąż ćwiczenia, nie przepisuj do zeszytu. 

 

2. Chcąc utrwalić wiadomości o rodzajach zdań złożonych rozwiąż testy: 

https://quizizz.com/admin/quiz/58c3bb82fac5058224740b89/zdania-zoone-wsporzdnie  

https://wordwall.net/pl/resource/898388/polski/zdania-z%c5%82o%c5%bcone-

wsp%c3%b3%c5%82rz%c4%99dnie-i-podrz%c4%99dnie  

https://wordwall.net/pl/resource/2088986/zdania-z%C5%82o%C5%BCone-podrz%C4%99dnie-

komplet  

 

Zadanie dla chętnych: 

Określ rodzaj podanych zdań złożonych współrzędnie i zrób do nich wykresy. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
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a. Wyszedłem wcześnie z domu, ale spóźniłem się na pociąg. 

b. Spacerowałem po mieście i oglądałem wystawy sklepów. 

c. Wieczorem będę słuchał radia albo przeczytam książkę. 

d. Śnieg padał cały tydzień, więc drogi były trudne do przebycia. 

e. Chmurzy się coraz bardziej, będzie padać. 

f. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 j.niemiecki Temat: Gute Reise (szczęśliwej podróży). 

 

NaCoBeZU: 

• znam nazwy środków lokomocji; 

• potrafię użyć ich w zdaniach; 

• wiem w jaki sposób zastąpić nieistniejący przypadek narzędnik w języku niemieckim; 

 

Notatka 

Środki lokomocji 

der Zug – pociąg 

das Schiff – statek 

die S-Bahn – szybka kolej miejska 

das Fahrrad – rower 

das Flugzeug – samolot 

die Straßenbahn – tramwaj 

der Bus – autobus 

die U-Bahn – metro 

 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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Pamiętaj, aby użyć słownictwa związanego z środkami lokomocji potrzebujemy przyimka MIT 

(oznaczającego z) ponieważ nie ma w języku niemickim narzędnika. W tym celu wykorzystujemy 

przyimek mit po którym dany rzeczownik występuję celowniku – dativie  

 

 r.m r.ż r.n l.mng 

Nominativ (N) 

Wer? Was? 

Mianownik  

Kto?co? 

 

der 

 

die 

 

das 

 

die 

Dativ (D) 

Wem? 

Celownik  

Komu?czemu? 

 

dem 

 

der 

 

dem 

 

den 

 

Oznacza to, że jeśli chciałbyś użyć, któregoś z wymienionych środków lokomocji w zdaniach 

musisz rodzajnik zamienić na rodzajnik w celowniku 

Np. das Auto – samochód 

Ich fahre mit dem Auto – jadę samochodem 

 

W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 strona 82. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.06.2020 do godz. 20:00 

3 geografia Temat: Poznaję region, w którym mieszkam. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wskazać położenie swojego regionu geograficznego na mapie Polski; 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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• umiem scharakteryzować środowisko przyrodnicze  swojego regionu oraz określić jego 

główne cechy na podstawie map tematycznych; 

 

Wykonaj  zadania 1,2,3,4,5 str.121 − 122 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 do godziny 20:00 

4 matematyka Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych 

  

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=tkQrf_8fJ-U 

Wykonaj zadanie 3 c, d str. 160 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

5 historia Temat: Utrwalamy wiadomości z klasy VII. 

 

Przeczytaj raz jeszcze swoje notatki z pierwszego działu klasy VII. Porównaj zawarte w zeszycie 

informacje z tymi które znajdziesz w książce. Dopisz ważne fragmenty, których zabrakło w 

Twoich notatkach. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord  

6 j.angielski Topic: Skills checkpoint 8. (2) – Sprawdzenie wiedzy, dział 8. (2) 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 
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• rozumienie tekstów pisanych; 

• znajomość funkcji językowych; 

 

W celu powtórzenia informacji z działu 8 wykonaj zadanie C ze strony 94 oraz zadania D i E ze 

strony 95. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

drnprystasz@gmail.com 

 

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). 

 

mailto:drnprystasz@gmail.com

