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kl. VII 
 

środa 27 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat:  Wie ist das Wetter im Frühling? (Jaka jest wiosną pogoda?). 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję pory roku, miesiące, słownictwo związane z opisem pogody. 

 

Notatka do zeszytu: 

Monate – miesiące 

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember 

Jahreszeiten – pory roku 

Frühling – wiosna 

Sommer – lato                       UWAGA: wszystkie miesiące i pory roku w j. niemieckim są rodzaju                    

Herbst – jesień                          męskiego der . jeśli chcemy powiedzieć, że coś dzieje się  np. w 

styczniu, 

Winter – zima                           w maju czy wiosną lub latem używamy przyimka im   

   Im Mai gibt es Muttertag – w maju jest dzień matki 

   Im Sommer gibt es Sommerferien – latem są wakacje 

  

OPIS POGODY 

warm –ciepło,   kalt – zimno,   heiß – gorąco,  kühl – chłodno,  sonnig – słonecznie, 

bewölkt – pochmurnie,  frostig – mroźnie,  winding – wietrznie,   regnerisch – deszczowo,  

nass - mokro 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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Jak widzisz podałam tu same przymiotniki, jeśli będziemy budować zdania potrzebujemy 

podmiotu i orzeczenie, które brzmi es ist – jest….   Es ist warm – jest ciepło jeśli będziesz chciał 

opisać pogodę, która była np. wczoraj potrzebujesz es war – było np. es war kalt – było zimno 

Inne zwroty opisujące pogodę to:  

Es regnet – pada deszcz / es hat geregnet – padał deszcz 

Es schneit – pada śnieg / es hat geschneit – padał  śnieg 

Das Wtter ist schön/schrecklich – pogoda jest piękna/brzydka 

Das Wtter war schön/schrecklich – pogoda była piękna/brzydka 

 

Zadanie domowe: Uzupełnij w swoich ćwiczeniach zadanie 6 i 7 na stronie 77  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 28.05.2020 do godziny 20:00 

2 w – f Temat: Rzutu oszczepem – utrwalamy technikę. 

 

NaCoBeZU: 

• utrwaliłem technikę rzutu oszczepem  

• poznałem pozycje wyjściową,  rozbiegu, wyrzutu, utrzymania równowagi oraz pozycje 

końcową  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1pjhXpBlRRJ2V_1JkLQTTbD3vCgyjJEl2 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

3 muzyka Temat: Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa. 

 

NaCoBeZU: 

• omawiam zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej; 

 

messenger 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

https://drive.google.com/open?id=1pjhXpBlRRJ2V_1JkLQTTbD3vCgyjJEl2
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 151 – 155. Wyjaśnij w zeszycie style muzyki: pop, rap, rock 

and roll, disco. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 02.06.2020 do godziny 20:00 

4 j.polski Temat: Czasownik – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznać czasowniki w wypowiedziach. 

• znam formy osobowe i nieosobowe czasownika. 

• określam osobę, liczbę, czas, rodzaj i tryb czasowników. 

• posługuję się różnymi formami czasownika. 

 

1. Obejrzyj filmik: 

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

     https://www.youtube.com/watch?v=BHELAiK8lVk  

     https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU 

2.   Przepisz lub wklej wykres do zeszytu. 

 

  

 

                                                

 

 

 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=LbIeOw_kjXI
https://www.youtube.com/watch?v=BHELAiK8lVk
https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/kl8jawty@wp.pl
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3. Zrób w zeszycie ćwiczenie 3 a, b str.137 w podręczniku. 

4. Rozwiąż testy: 

    http://testwiedzy.pl/test/23333/czasownik.html  

    https://samequizy.pl/czsownik/  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 j.angielski Topic: Personal best(reading) 2. – Osobisty rekord(czytanie) 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo(sport) 

 

Wykonaj zadania F i H z podręcznika ze strony 121. UWAGA! Zadanie H dotyczy uzupełnienia 

całej ramki Skills Booster. 

Wykonaj zadanie B ze strony 88 z ćwiczeń. Zadanie C ze strony 88 z ćwiczeń jest dla chętnych. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

6 religia Temat: Eucharystia ucztą miłości. 

 

Posłuchaj pieśni „Jeden chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało”. Spróbuj zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

7 informatyka Temat:Praca z dokumentem wielostronicowym cz. 1. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

discord 

http://testwiedzy.pl/test/23333/czasownik.html
https://samequizy.pl/czsownik/
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2g30piOtudE
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/nauczycielejawty@wp.pl
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• wiem jak zmienić styl nagłówka; 

• potrafię dodać przypis; 

• wiem jak dodać podpis rysunku; 

 

Pobierz folder https://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 29.05.2020 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). 

 

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

