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kl. VII 
 

piątek 22 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Słowotwórstwo. Sprawdź siebie! 

 

NaCoBeZU: 

• Znam podstawowe wiadomości ze słowotwórstwa. 

• Potrafię wykonać ćwiczenia gramatyczne. 

• Poszerzam własne słownictwo. 

 

Rozwiąż kartę pracy w zeszycie. Pisz bardzo wyraźnie. Możesz ją wydrukować i wkleić do 

zeszytu. 

 

                                  KARTA     PRACY 

1. Przy każdym wyrazie zapisz podstawę słowotwórczą i wyraz pochodny. 

    podstawa słowotwórcza                              wyraz pochodny 

............................................ – nauczyć – ......................................... 

............................................ – napisać – .......................................... 

............................................ – młodszy – ......................................... 

............................................ – malarz – ........................................... 

............................................ – przyjemnie – .................................... 

............................................ – odrzucić – ........................................ 

............................................ – śpiewak – ......................................... 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:kl8jawty@wp.pl
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2. Uzupełnij schemat rodziny wyrazów przykładami z ramki. We wszystkich  

słowach zaznacz rdzeń. 

 

 

 

                                                                  .................................. 

 

 

..................   ...................   ....................  ......................  ........................  .......................   

 

 

..................   ...................                         ......................                            ........................ 

 

3. Do każdego z podanych słów dopisz podstawę słowotwórczą. Następnie –  

jeśli to możliwe – w wyrazach pochodnych podkreśl formanty i podaj  

oboczności w tematach. Określ rodzaje formantów. 

Podstawa 

słowotwórcza 

Wyraz pochodny Oboczności Typ formantu  

 pieniążek   

 schron   

 mędrzec   

 psisko   

 dróżka   

 sukienka   

 chód   

przeczytać, czytelnia, czytać, czytnik, czytanie, czytelniczka, 

czytelnik, przeczytanie, czytelniczy, czytelniany, czytadło 
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4. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników zakończonych  

na -dztwo lub -ctwo i przymiotników kończących się na -dzki lub -cki. 

 

Nie imponuje mi (bogaty) ........................................ tych ludzi. 

Karol od kilku lat należy do (brat) .................................. rycerskiego. 

Zabierz ode mnie to (paskudny) ..........................................! 

Interesuję się stylem (gotyk) ................................... . 

Bardzo chciałbym się wybrać do (Łódź) ................................. Muzeum Sztuki. 

Ostatnio byłem na wspaniałym koncercie w (Katowice) ................................ Spodku. 

 

 

5. Wpisz we właściwe rubryki tabeli wyrazy z ramki. 

 

 

 

 

Nazwy czynności  

Nazwy wykonawców 

czynności 

 

Nazwy cech  

Nazwy zdrobniałe  

Nazwy miejsc  

Nazwy urządzeń  

Nazwy żeńskie  

 

aktorka, śpiewak, krajalnica, starość, bieg, dolina, podróżnik, dobroć, kawusia, 

wiertarka, skoczek, miłość, pisanie, malarka, szycie, stolik, piekarnia, 

pracownica, suszarka, kurnik, herbatka, dozorczyni 
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6. Utwórz wyrazy złożone. 

• człowiek, który pucuje buty – ................................................................... 

• czyn godny kary – ...................................................................................... 

• człowiek, który bierze spadek – ................................................................ 

• osoba pisząca dramaty – ............................................................................. 

 

7. Umieść w odpowiednich miejscach słowa z ramki. 

 

 

 

 

 

 

...............................         ..............................            ................................................... 

...............................         ..............................            ................................................... 

...............................         ..............................            ................................................... 

...............................         ..............................            ................................................... 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 j.niemiecki Thema: Keine Angst vor dem Test. (Podsumowanie działu) 

 

●NaCoBeZu 

Podsumowanie utrwalonych wiadomości z działu 5 Guten Appetit – smacznego 

 

Karta pracy podsumowująca dział jak i nagranie do niej przesyłam w załączonych plikach. 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

dobranoc, podwodny, przebiśnieg, czcigodny, zawalidroga, przybrzeżny, 

trzecioklasista, autobiografia, mysikrólik, płetwonurek, przedwiośnie, narożny 

 

Zrosty Złożenia 
Wyrazy utworzone  

od wyrażeń przyimkowych 

mailto:izabela.pudlak@interia.pl
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3 geografia Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wyjaśnić wpływ przemian politycznych i gospodarczych w Polsce po 1989 r. na 

zmiany struktury zatrudnienia na przykładzie konurbacji katowickiej i aglomeracji 

łódzkiej; 

 

Obejrzyj  film:  https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.184 – 186 wykonaj zadanie 1,2,3,4 str.112 –113 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

4 matematyka Temat: Objętość graniastosłupa. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA 

 

Wykonaj zadanie 1 a, b str. 281 z podręcznika oraz zad. 1 str. 115 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

5 historia Temat:Świat na drodze ku II wojnie światowej i powtórzenie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym był kul jednostki; 

 

messenger 

discord  

https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=i06eA4UnfoA
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• znam założenia paktu Ribbentrop-Mołotow; 

• wiem co oznacza skrót ZSRS (ZSRR);  

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

 

Na podstawie podręcznika str. 210 – 215 napisz: 

1. Jakie kraje wchodziły w skład Państwo Osi? 

2. Co oznacza termin appeasement? 

3. Jak rozwijała się Japonia po I wojnie światowej? 

 

Powtórz dział uwzględniając w szczególności: czym bym faszyzm, nazizm oraz ZSRR 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 23.05.2020 do godziny 20:00. 

6 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet  – Unit 7. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 7 

rozdziału. 

 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 7, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do 

godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie jak już skończysz. Jeżeli nie 

masz takich możliwości, rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

 

Unit 7 worksheet 

1.Read the text and circle the correct option: a, b or c. 

Przeczytaj tekst i zakreśl poprawną odpowiedź: a, b lub c. 

If you want to do something active at the weekend, why not try a hiking trip instead of going to the 

gym or for a bike ride? There are lots of beautiful places to see. Staying at campsites isn’t 

expensive, all you need is a tent and a sleeping bag. It is really relaxing to get away from school 

and home life for a day or two. So if someone suggests going hiking, don’t think twice, say ‘Yes’ 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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immediately! 

1 What does the text suggest doing? 

   a Going on a cycling trip.    b Going on a walking trip.    c Spending time at the gym. 

2 How much money do you need to go hiking? 

   a Not very much.    b Quite a lot.    c You don’t need any money. 

3 Why is hiking relaxing? 

   a Because you can forget about school work.    b It’s not very active. 

   c Because you are close to home. 

4 What should you do if someone invites you to go hiking with them? 

   a See if they have any other suggestions.    b Think carefully before saying yes. 

   c Agree without any hesitation. 

 

2.Circle the correct option: a, b or c. 

Zakreśl poprawną odpowiedź: a, b lub c. 

1 If you wake up late, you .......... the bus. 

   a missed      b would miss       c miss 

2 What do you suggest .......... for my birthday? 

   a doing        b do                     c to do 

3 If I .......... you, I would take the train. 

   a am            b will be              c were 

4 We won’t win the match if we .......... so badly. 

   a played      b play                  c will play 

5 The teacher asked me .......... a class project. 

   a to do        b doing                c do 

6 If I had lots of money, I .......... a sports car. 

   a will buy   b would buy        c am buying 
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3.Write the missing letters to complete sentences 1–6. Then match sentences 1–6 with 

pictures a–f. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami. Następnie dopasuj zdania 1–6 do rysunków 

a–f. 

1 ___  I love playing c _ es _. 

2 ___  This is a games co _ trol _er. 

3 ___  Do you play an in _ tr _ ment? 

4 ___  He’s _ ee _ on table tennis. 

5 ___  I’m in _ ere _ ted in sailing. 

6 ___  She’s using a sel _ i _ stick. 

a     b     c  

d    e       f  

 

4.Complete the advert with the words in the box. 

joining in try why every 

till shy only contact about 

  

Would you like to (1) .................... something new?  

Are you interested (2) .................... gymnastics? 

Have you ever thought about (3) .................... the circus? 

If your answer is yes to these questions, (4) .................... not come along to our 
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circus club? Don’t be (5) .................... ! 

You will have a great time and you will meet lots of new people. 

Our club meets (6) .................... Friday afternoon from 3 p.m. (7) .................... 6 p.m. 

If you are interested, (8) .................... Annie on 558 637 452. She can tell you all 

(9) .................... the club and what kinds of activities we teach. 

Club membership is (10) .................... $15 per month and includes use of all the equipment and 

facilities. 

 

5.Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. Uzyj 

odpowiedniego tryby warunkowego. 

1 If you play video games too much, you .................................. (have) sleeping problems. 

2 When people eat too many sweets, they ......................................... (get) fat. 

3 If I ......................................(be) you, I wouldn’t eat that! 

4 If I .................................... (go) to the gym tomorrow, will you come with me? 

5 They hope ..................................... (win) a medal on Saturday 

 

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). 

 


