
Klasa 7A                          13  maja  -  19  maja                                                                                      

wychowawca: Agata Paul 

data przedmiot 

wg planu 

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca 

z podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, 

pliku, prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie 

itp.) 

sposób odesłania zadań 

do sprawdzenia 

dodatkowe uwagi 

13.05 Geografia  
(2h) 

Anetta 
Cieślik 
 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i 

kulturowych na rozwój turystyki w Polsce. 

  

Na podstawie podręcznika str. 190-193 

uzupełnij i przepisz do zeszytu notatkę: 

  

1.Walory turystyczne Polski: 

a )przyrodnicze: 

- dostęp do Morza Bałtyckiego, 

- piaszczyste plaże, 

- ruchome wydmy, 

- występowanie gór (Karpaty, Sudety, . 

Świętokrzyskie), 

-liczne jeziora, 

UWAGA wszyscy 

uczniowie! 

Na podstawie 

wcześniejszego tematu 

dotyczącego turystyki w 

Polsce oraz notatki z 

lekcji proszę wykonać 

prezentację 

multimedialną o tytule: 

„POLSKA-KRAJ 

ATRAKCYJNY 

TURYSTYCZNIE”. 

  

Na ocenę będą miały 

wpływ: 

- różnorodność treści, 

- wykonanie, 

Lekcja online 

9:00 – 9:30 

środa 

https://epodrecznik

i.pl/a/turystyczne-

walory-

polski/DGhDMp3

gr 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr
https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DGhDMp3gr


- krasowe formy rzeźby terenu, 

- lasy, 

-fauna i flora; 

b ) pozaprzyrodnicze: 

- liczne zabytki architektury, 

- obiekty z Listy UNESCO, 

- szlaki turystyczne, hotele, gastronomia, 

- folklor, 

- imprezy kulturalne, festiwale. 

  

W ramach podsumowania lekcji wykonaj 

ćwiczenie 7 str. 117. 

  

 Powodzenia ☺ 

 

- ilość slajdów (min 15), 

- zawarte krótkie 

informacje na temat 

obiektów, 

- przemyślana forma. 

  

TERMIN DO 6.06.2020 

 



Temat: Relacje między elementami 

środowiska geograficznego-powtórzenie 

wiadomości. 

  

Na podstawie podręcznika wykonaj „Sprawdź 

się” str. 195-196, a następnie test w zeszycie 

ćwiczeń „Sprawdź, czy potrafisz” str. 119-120. 

  

 Powodzenia ☺ 

13.05 Język 
niemiecki(2h) 

Urszula 
Ratajczyk 

Thema: Der Papagei spricht. Wprowadzenie 

czasowników nieregularnych.  
  
 Zanotuj w zeszycie i zapamiętaj: 

Czasownik nieregularny odmienia się inaczej w 

liczbie pojedynczej dla du i er/sie/es, ponieważ 

zmienia się temat, czyli jego główna część. 

1) 

schlafen  ( a – ä ) – spać ,  

tak samo odmienia się:  fahren – jechać, wozić;  

laufen – biegać;  fangen - łapać 

ich schlafe                                        wir schlafen                       

du schläfst                                       ihr schlaft 

er, sie, es schläft                     sie, Sie schlafen 

  
sprechen  ( e – i ) – mówić , tak samo odmienia się 

geben - dawać 

ich spreche                                      wir sprechen                      

 Lekcja online 
10:00 – 10:30 

środa 
 



du sprichst                                       ihr sprecht 

er, sie, es spricht                     sie, Sie sprechen 

  
2) 

Czasowniki „lesen” i „essen”  mają 2x taką samą 

formę, tj.  du  =  er, sie, es 

lesen  - czytać 

ich lese                               wir lesen                             

du liest                               ihr lest 

er, sie, es liest                sie, Sie lesen 

  
essen - jeść 

ich esse                              wir essen                            

du isst                                ihr esst 

er, sie, es isst                  sie, Sie essen 

tak samo odmienia się:  fressen – żreć, pożerać 

  
  
3)  

haben (zanika litera b) – mieć 

  
ich habe                                         wir haben                             

du hast                                            ihr habt 

er, sie, es hat                              sie, Sie haben 

  
Wykonaj ćw. 1-8 str. 48/49 (ćwiczeniówka) 

 

 

13.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Notacja wykładnicza - zadania     
              tekstowe. 
 
Cel lekcji: 

 Lekcja online 
11:00 – 11:30 

środa 
 



• zapoznanie uczniów ze sposobem 
rozwiązywania zadań tekstowych , 
zawierajacych liczby w notacji 
wykładniczej 

• doskonalenie umiejętności stosowania 
notacji wykładniczej 

 
Zakres materiału: 

• oczytywanie liczb zapisanych w notacji 
wykładniczej 

• zapisywanie liczb w notacji wykładniczej 

• wykonywanie działań na liczbach 
danych w postaci wykładniczej. 

 
 

13.05 Język 
angielski 
grupa 1 

Jolanta 
Chrzęst 

Temat 1: Films- mój ulubiony film 

 

 Podczas dzisiejszych zajęć poznamy 

słownictwo związane z filmami. 

 

 1. Proszę pobrać ścieżkę dźwiękową CD 2.19 

www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Zapoznajemy 

się ze słownictwem na str.76 podręcznika -

słuchamy lektora i powtarzamy słowa na 

„głos .Następnie dopasowujemy poszczególne 

słowa do ilustracji. 

 

Nie przesyłamy nic do 

nauczyciela w tym 

dniu!! Odpowiedzi do 

ćwiczeń z lekcji zostaną 

podane podczas lekcji 

online 
 

Lekcja online 
8:00 – 8:30 

środa 
 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia


 2. Wykonujemy ćwiczenie 2 -przepisujemy i 

uzupełniamy tabelkę do zeszytu 

przedmiotowego  

 

3. Wykonujemy ćwiczenie 3 str 76 Podręcznik – 

wstawiamy odpowiednie słowo do zdań 1-5 

 

 4. Wykonujemy ćwiczenie 4- zapoznajemy się z 

definicjami i wstawiamy adekwatne słowo  

 

5. Pobieramy ścieżkę dźwiękową 2.20 -

wypowiedź Isabel oraz Xavi. Po wysłuchaniu 

ścieżki odpowiadamy na pytania? What are 

their favourite films and why? Odpowiedzi będą 

sprawdzane podczas lekcji online dnia 

 20.05. 

 

 

Język 
angielski  
grupa 2 

Julita 
Kostrzewa 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Powtórzenie wiadomości i umiejętności 

z rozdziału 7. - Unit 7 Progress Check 

 

Zadania powtórzeniowe do wykonania: 

Słownictwo: 

Zad. 5 str. 44 - ćwiczeniówka 

Zad. 8,10 str. 45 - ćwiczeniówka 

Gramatyka: 

Zad. 3,4 str. 85 - podręcznik 

Zad. 11 str. 47 - ćwiczeniówka 

 

Brak zadań do wysłania Lekcja online 
12:00 – 12:30 

środa 
Na lekcji  online 

wykonamy zadania 

przypisane do 

dzisiejszego 

spotkania oraz 

zrobimy krótkie 

dyktando. 

 

20 maja odbędzie się 

sprawdzian 

wiadomości z r. 7 na 



Teamsach. Więcej 

informacji na 

spotkaniu online. 

      

14.05 Język polski 
(2h) 

Magdalena 
Izdebska 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Wypowiedzenie złozone z 

imiesłowowym rónoważniekiem zdania (2 

jednostki lekcyjne) 

 

Cel lekcji: -rozpoznajemy osobowe i 

nieosobowe formy czasownika;- rozpoznajemy 

i nazywamy imiesłowy przymiotnikowe i 

przysłówkowe; - wiemy, jak tworzyc 

wypowiedzenie z imiesłowowym 

równowaznikiem zdania 

 

Zakres materiału: podręcznik s. 282-285, 302, 

zeszyt ćwiczeń s.113 

 

1. Przypomnienie wiadomości o formach 

czasownika (osobowe i nieosobowe). 

2. Przypomnienie wiadomości o 

imiesłowach przymiotnikowych. 

3. Przypomnienie wiadmości o 

imiesowach przysłówkowych. 

4. Zasady pisowni partykuły “nie” z 

imiesłowani. 

5. Poznanie wiadomości na 

tematimiesłowowego rónoważnika 

zdania. 

6. Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych 

- podręcznik ćw, 1,2,3 s. 303, zeszyt 

ćwiczen s. 113. 

 Lekcja online 
12:00 – 12:30 

czwartek 

 

 



14.05 Informatyka Henryk 
Pirek Temat: Word - Program konferencji 

  

Zakres materiału: Praca z edytorem tekstu. 

  

Wykonaj ćwiczenie pn. INFORMATYKA – 

Program konferencji (w załączniku). 

Podczas wykonywania zwróć uwagę na 

dokładne formatowanie czcionki i akapitu. 

  

Zapisz plik pod nazwą: (Imię, nazwisko, klasa) 

i wyślij go w edytorze tekstu. 

 

adres e-mail 

nauczyciela : 

  

hpirek@sp2pt.onmicroso

ft.com 

  

  

informatyka.henpir@wp.

pl 

  

termin realizacji do 

15.05 

Jak działa malarz 

formatów: 

  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

L7tg_PKiUko 

14.05 Biologia (2h) Katarzyna 
Burnant 
 
Marta 
Szafranek 

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na 

str. 195 - 202.  

Zwróć uwagę na zagadnienia ujęte w 

punktach poniżej. 

Przepisz do zeszytu poniższą notatkę. 

 

Sprawdzian 

poprawiający dotyczący 

układu wydalniczego  

przysyłają na pocztę 

Teams następujące 

osoby: 

nr 4, 17. Odpowiedzi 

przysyłacie do 18.05. 

Lekcja online 
11:15 – 11:45 

czwartek 

mailto:hpirek@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:hpirek@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:informatyka.henpir@wp.pl
mailto:informatyka.henpir@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=L7tg_PKiUko
https://www.youtube.com/watch?v=L7tg_PKiUko
https://www.youtube.com/watch?v=L7tg_PKiUko


Temat: Budowa i funkcjonowanie narządu 

wzroku. 

 

1. Rola i elementy narządu wzroku. 

2. Rola aparatu ruchowego i ochronnego 

gałki ocznej. 

3. Budowa narządu wzroku. Układ 

optyczny oka. 

4. Akomodacja oka. 

5. Powstawanie obrazu w oku: 

    - obraz rzeczywisty, odwrócony, 

pomniejszony. 

        

Praca domowa:  

- Wymień elementy gałki ocznej i aparatu 

ochronnego oka. 

       

Temat: Budowa i funkcjonowanie narządu 

słuchu   i równowagi. 

 

1.  Rola narządu słuchu i równowagi. 

1. Części narządu słuchu i ich elementy: 

a. ucho zewnętrzne 

 



b. ucho środkowe 

c. ucho wewnętrzne 

2. Powstawanie wrażeń słuchowych. 

3. Wrażliwość słuchu. Czynniki szkodliwe 

dla słuchu. 

4. Budowa i działanie narządu równowagi.  

5. Zasady higieny narządu słuchu i 

równowagi. Choroba  

     lokomocyjna. 

Praca domowa:  

- Wymień elementy ucha zewnętrznego, 

środkowego   i wewnętrznego. 

 

* Pracę do samodzielnego wykonania 

dotyczącą układ wydalniczego przysyłają 

wskazane osoby. 

 

14.05 Muzyka Anna 
Skrzypczyńska-
Krata 

Temat: Z DZIEJÓW MUZYKI – XX WIEK.  
 

 

Podręcznik str. 132. Przeczytaj treści dotyczące 
tematu:  
 

 

7. Wykonaj notatkę na temat impresjonizmu 
w muzyce. 

8. Zapisz w zeszycie nazwiska oraz daty 
polskich kompozytorów XX wieku, 
uwzględniając to, iż Krzysztof Penderecki 

ZADANIE DO 
SAMODZIELNEGO 
WYKONANIA 
OBOWIĄZKOWE DLA 
KAŻDEGO (NA OCENĘ): 

Prześlij wykonaną 
pracę(opowadanie), może 
być wykonana w zeszycie, 
na kartce, w formie 
prezentacji, w programie 
WORD, 

 



zmarł 29 marca 2020 (w podręczniku jest 
podana tylko data urodzin). 

9. ZADANIE DO SAMODZIELNEGO 
WYKONANIA OBOWIĄZKOWE DLA 
KAŻDEGO (NA OCENĘ): 

• Wysłuchaj utworu francuskiego 
impresjonisty C. Debussy: 

https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRC
Y 

 

 

• Napisz wymyślone opowiadanie, słuchając 
tego nagrania używając słów: 

Rozświetlać, księżyc, tajemnica, zjawa, mrok. 
 

 

• Jeśli chcesz dostać ocenę celującą z 
zadania, narysuj pracę plastyczną w 
dowolnej technice dotyczącą 
opowiadania. (Jeśli będzie wszystko 
poprawnie, otrzymasz ocenę celującą). 

 

 

 

 

KAŻDA ODESŁANA PRACA MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I 
NAZWISKO ORAZ KLASĘ!!! 

 

 

Email : askrzypczynska-
krata@sp2pt.onmicrosoft.com 

 

 czas do 22.05.2020 
(piątek) 

 

      

15.05 Język polski 
(2h) 

Magdalena 
Izdebska 
 

Temat: Pisownia partykuły “nie” z różnymi 
częściami mowy- powtórzenie i utrwalenie 

 Lekcja online 
12:00 – 12:30 

piątek 

https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
mailto:askrzypczynska-krata@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:askrzypczynska-krata@sp2pt.onmicrosoft.com


Marta 
Szafranek 

wiadomości. Przygotowanie do sprawdzianu 
ortograficznego.  
 
Cel lekcji:-rozpoznajemy w wypowiedziach 
części mowy; -znamy zasady pisowni partykuły 
“nie” z poznanymi częściami mowy. 
 
Zakres materiału: podręcznik s.244-255; zeszyt 
ćwiczeń, s. 86-87 
 

1. Przypomnienie zasad pisowni. 
2. Utrwalenie zasad pisowni “nie” z 

różnymi częściami mowy. 
3. Wykonywanie ćwiczeń ortograficznych, 

utrwalających poznane reguły: 
podręcznik, ćwiczenia: 2,3,4,6 s. 245 
oraz zeszyt ćwiczeń ćwiczenia 1,2,3,4,5 
s. 86 

 
Sprawdzian ortograficzny na kolejnej lekcji 18 
maja 2020 r. ( w wersji online). 

 

 

15.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Przekształcanie wyrażeń 
              zawierających potęgi. 

• Zapisz temat w zeszycie 

• Obejrzyj film o podstawowych 
własnościach potęg 

https://www.youtube.com/watch?v=RQah
VBUoSEk 

• Rozwiąż zadania: 8/258, 12/259 

 i 17/259. 
 

Rozwiązania zadań 

przesyłają uczniowie, 

których nr w dzienniku 

jest dzielnikiem liczby 

21 

 

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


15.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta 
Szafranek 
 

Temat: Własności potęg o wykładnikach    

                naturalnych – ćwiczenia. 

• Zapisz temat w zeszycie. 

• Rozwiąż zadania: 

18 str. 259, 21 str.259 i 28 str. 260. 

Rozwiazania zadań 
przesyłają uczniowie, 
których nr w dzienniku jest 
wielokrotnością liczby 6 

Dla chetnych* 

Zadanie 11 str.259 

15.05 Plastyka Jadwiga 
Jaszkowska 

Temat:  Tworzenie z natury – natura i 

rzeczywistość inspiracją dla artystów. 

 

Natura i otaczająca nas rzeczywistość od zawsze 

była inspiracją dla artysyów. Umiejetność jej 

odzwierciedlenia była wyznacznikiem kunsztu 

twórców. Dzieło plastyczne mało  być oknem przez 

które widz spogląda na świat.  Artyści ukazują w 

swoich rysunkach, obrazach, rzeźbach, wyglad 

rzeczy i osób.  Wyrażają pochwałę piękna, utrwalają 

ulotne widoki i wrażenia a także ujawniają ważne 

prawdy o świecie. Czasami poprzez swoje dzieła 

wyrażają krytyczny komentarz do otaczającej 

rzeczywistości.  Waszym następnym ćwiczeniem 

bedzie wykonanie rysunku ( ze światłocieniem) lub 

pracy malarskiej z obserwacji natury.  Technika i 

temat pracy dowolny.  Może to być martwa natura, 

pejzaż lub portret. Możecie posłużyć się zdjęciem, 

wzorem z internetu lub bezpośrednio obserwować 

naturę  (ustawić kilka przedmiotów, obserwować 

czyjąś twarz czy pejzaż za oknem). Ważne jest 

wierne przeniesienie tego co widzicie na waszą 

pracę.   

 

 

Zdjęcie wykonanej pracy 

oraz zdjęcie waszego 

wzoru, proszę przesłać 

do 29. 05. br. 

 

15.05 wf 
dziewczyny 

Tomasz 
Kroczyński 

Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej.   



(2h) Kilka ćwiczeń poprawiających koordynację 

ruchową z wykorzystaniem własnej garderoby. 

https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5

XwGzo 

 

Temat: Ćwiczymy z przyborem nietypowym. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5

XwGzo 

 
wf chłopcy 
(2h) 

Maciej 
Zawadzki 

T .Zabawowe formy z elementami siatkówki. E 
siatkówka, kierujemy płkę w określony punkt. 
T. Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym 
w różnych pozycjach w postawie wysokiej i 
niskiej i zachwianej. 
Tu zobaczysz krótki film, na którym instruktor 
pokazuje technikę wykonania odbić. 
Rozgrzewka – podskoki w miejscu 10 X 

Podskoki, co trzeci wysoko unosimy kolana. 
2X10 

Poskoki na jednej nodze ze zmianą. 2X5 

W postawie siatkarskiej wysokiej – uginamy 
kolana przechodząc do postawy niskiej i 
powrót. 
https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrV
VDz6c 

  
1. Przenoszenie piłki nad głowę w 

postawie wysokiej. 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj rodzaje 

postawy siatkarskiej. 

Przygotuj 

bezpieczną 

przestrzeń do 

ćwiczeń i pamiętaj 

o stroju 

sportowym. 

Potrzebna będzie 

piłka do siaki, 

może być gumowa 

lub plażowa. 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj o 

prawidłowym 

ułożeniu dłoni tzn. 

https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5XwGzo
https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5XwGzo
https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5XwGzo
https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5XwGzo
https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c
https://www.youtube.com/watch?v=sQMwrVVDz6c


2. W postawie wysokiej niskie odbicia nad 
głową. 

3. W siadzie skrzyżnym odbijamy nisko 
nad głową. 

4. W klęku obunóż niskie odbicia nad 
głową 

5. To samo – na zmianę nisko i trochę 
wyżej. 

6. Odbicia w siadzie skrzyżnym ścianę w 
odl. 1,5 m. 

7. Odbicia w klęku obunóż – odl. ta sama. 
8. Odbicia w klęku jednonóż. 
9. Odbicia w postawie zachwianej 

równowagi  
– na jednej nodze, 
– w wykroku 

-- w przysiadzie na jednej nodze 

10. Ćwiczenia rozluźniające . Zwis na drążku 
( jak mamy ), leżenie tyłem NN oparte o 
ścianę. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQ
J9VY 

 

koszyczek 

siatkarski. 

 

 

      

18.05 Fizyka (2h) Krystyna 
Pełka 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Topnienie i krzepnięcie. 

 

 

zakres materiału: 

• Topnienie i krzepnięcie 

• Temperatura topnienia ciał krystalicznych 

 
 
 
 

samodzielnie rozwiązane 
zadanie 5 str 185 

w zakładce zadania 

Lekcja online 

10:00 – 10:30 

poniedziałek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY
https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY


• Temperatura topnienia ciał bezpostaciowych 

• Ciepło topnienia (treści dodatkowe) 

 

 

Formy pracy: 

1. Lekcja na Teams o godzinie 10.00 

2. przeczytać temat z podręcznika str. 183-185 

 

Temat: Parowanie i skraplanie. 

 

 

zakres materiału: 

• Parowanie i skraplanie 

• Wpływ temperatury na szybkość parowania 

• Temperatura parowania 

• Wrzenie, temperatura wrzenia 

• Ciepło parowania (treści dodatkowe) 

Formy pracy: 

3. Lekcja na Teams o godzinie 11.30 

4. Przeczytać temat z podręcznika str. 186-188 

lub wysłać zdjęcie 
nauczycielowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samodzielnie rozwiązane 
zadanie 3 str 188 

w zakładce zadania 

lub wysłać zdjęcie 
nauczycielowi 

 

 

18.05 Język polski Magdalena 
Izdebska 
 
Marta  
Szafranek 

Temat: Sprawdzian ortograficzny – pisownia 
partykuły “nie” z różnymi częściami mowy 
 
Cel lekcji:- sprawdzamy swoje wiadomości z 
ortografii 
 
Zakres materiału:  pisownia “nie” z różnymi 
częściami mowy  

 Lekcja online 
12:00 – 12:30 
poniedziałek 

 

 

 



 
1. Rozwiązanie sprawdzianu przez uczniw 
2. Omówienie wyników sprawdzianu. 

Poprawa 

18.05 Historia (2h) Dobrosława 
Zbroja 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Pod rządami sanacji. 
 

 

Tematyka: kryzys demokracji parlamentarnej w 
Polsce 

przyczyny, przebieg i skutki przewrotu 
majowego rządy sanacji, zmiany ustrojowe 

 

 

 

 

Praca do samodzielnego wykonania (termin 
nadsyłania  18-22.05. dla osób,które w 
dzienniku mają numery: 3, 4, 6,19,30) 

 

 

adres e-mail dzbroja@sp2pt.onmicrosoft.com 

 

 

 

 

 

 

Proszę przypomnieć sytuację polityczną w 
Rzeczpospolitej  w pierwszych latach 
niepodległości. 
 

 

W marcu 1920 r. Józef Piłsudski przyjął tytuł 
Pierwszego Marszałka Polski- najwyższy tytuł 
wojskowy.  

Praca do samodzielnego 
wykonania (termin 
nadsyłania  18-22.05.  
dla osób,które w 
dzienniku mają         
numery: 8,9,19 

da adres: 
dzbroja@sp2pt.onmicro
soft.com   
 

Lekcja online 
9:00 – 9:30 

poniedziałek 
 

 
 

mailto:dzbroja@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:dzbroja@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:dzbroja@sp2pt.onmicrosoft.com


Mimo to w 1923 r. Marszałek ustąpił ze 
stanowiska głównodowodzącego armii i 
przeniósł się do Sulejówka. Jako żołnierz nie 
mógłby w zgodzie z własnym sumieniem bronić 
ludzi odpowiedzialnych za śmierć prezydenta 
Gabriela Narutowicza-tak tłumaczył swoją 
decyzję.  
 

 

Proszę przeczytać fragment podrozdziału " Pod 
rządami sanacji'(s.204). 
Następnie odpowiedzieć na pytania. 
Coraz więcej ludzi pragnęło ,żeby do polityki 
powrócił Józef Piłsudski. 
Dlaczego krytykowali sytuację w państwie? 

Co budziło ich niezadowolenie? 

 

 

Proszę przeczytać drugi fragment podrozdziału" 
Przyczyny zamachu stanu"(s. 205) i 
odpowiedzieć na pytania:   
Z jakich powodów Józef Piłsudski zdecydował 
się na zamach stanu?    
Na kogo mógł liczyć w przypadku realizacji 
swoich planów? 

 

 

Proszę zapoznać się z podrozdziałem " Zamach 
majowy"(s.206). 
Następnie uzupełnić zdania.  
1. Rankiem 12 maja 1926 r. Marszałek wydał 
rozkaz ……………………….. 



2. Miała to być...…………………………………..,która 
zmusi prezydenta  
do ……………………………………………………….. 
3. Po południu Piłsudski spotkał się 
z...……………………….. 
na ………………………………………………….. 
4. Piłsudski oczekiwał zgody prezydenta na 
…………………………….. 
5. Prezydent Wojciechowski zażądał od 
Piłsudskiego...…………………. 
6. Późnym popołudniem w Warszawie wybuchły 
walki.  
Piłsudskiego poparli : 
Przeciwko zamachowi wystąpiły...………………. 
7. 14 maja wieczorem ………………………. , 
………………………. podali się do dymisji.  
8. Ustrój demokratyczny w Polsce został 
……………………………. 
Czy waszym zdaniu decyzja o podaniu się do 
dymisji premiera i prezydenta była słuszna? 

 

 

Przewrót majowy zapoczątkował w Polsce okres 
rządów autorytarnych. 
Cechy autorytaryzmu:  
* dyktatorska władza jednego człowieka lub 
grupy ludzi, rządzących wbrew woli  znacznej 
części społeczeństwa , najczęściej  przy poparciu 
armii 
* niechęć do demokracji i demokratycznie  
wybranego parlamentu 

* ograniczenie swobód obywatelskich 



* czasem tolerowane jest istnienie opozycji 
* przywódcy opierają się na elitach, na przykład 
na wojsku lub  duchowieństwie 

* szacunek dla tradycyjnych wartości 
 

 

Proszę przeczytać tekst źródłowy (s.207) i ustnie 
odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod 
nim. 
 

 

Zamach majowy został przeprowadzony pod 
hasłem sanacji państwa, czyli jego uzdrowienia. 
Od tego terminu obóz  piłsudczyków rządzący 
Polską  w latach 1926-1939 nazwano sanacją. 
W 1926 r. prezydentem został Ignacy Mościcki. 
W sierpniu 1926 r. sejm przyjął tzw. nowelę 
sierpniową -ustawę wzmacniającą władzę 
prezydenta kosztem sejmu. 
 

 

Głównym celem Piłsudskiego była zmiana 
konstytucji,  a warunkiem utrzymania 
parlamentu stała się konieczność zgromadzenia  
politycznej większości, która tego dokona. 
Piłsudski utworzył własne ugrupowanie: 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) 
-w 1928 r. 
 

 

Polacy niejednoznacznie odnieśli się do 
przewrotu majowego. 



Piłsudski podważył zasady demokracji. Jak 
powinni zareagować jego obrońcy ? Jak powinni 
się zachować jego przeciwnicy? 

 

 

W 1929 r. powstał pierwszy rząd " 
pułkowników"(na 14 ministrów było 6 wysokich 
rangą wojskowych). 
Rządy zmieniały się często i prowadziły walkę z 
opozycją. 
W 1930 r. na polecenie Marszałka prezydent 
rozwiązał sejm. 
Wkrótce aresztowano 19 byłych posłów 
opozycyjnych i wytyczono im proces brzeski. 10 
z nich otrzymało wyroki od 1,5 do 3 lat 
więzienia. 
 

 

W kwietniu 1935 r. sejm uchwalił Konstytucję 
kwietniową. 
Proszę zapoznać się z podrozdziałem 
"Konstytucja kwietniowa" 

( s.208-209) . Następnie wykonać ćwiczenia. 
 

 

1. Uzupełnij zdania. 
a) Konstytucja wprowadziła silną władzę 
…………………. 
b) Prezydent odpowiadał tylko 
przed...…………………………………. 
c) Był zwierzchnikiem …………………………….. 
d) Decydował o …………………………………. 



e) Swobody  obywatelskie zostały 
podporządkowane...…………. 
f) Wartością najwyższą stało się …………………… 

 

 

Zaproponowano, żeby Józef Piłsudski przyjął 
urząd prezydenta, ale ten po raz trzeci odmówił. 
Józef Piłsudski zmarł w 1935 r. 
Spójrzcie na ilustrację w podręczniku(s.209) 

Śmierć Piłsudskiego wywołała ogromny wstrząs 
w Polsce. 
Choć oficjalnie nie rządził , to powszechnie było 
wiadomo, że steruje 

państwem zza kulis  i żadna ważna decyzja nie 
zapada bez jego  
aprobaty. 
Śmierć Piłsudskiego doprowadziła do pewnej 
próżni. 
Nikt w kraju nie miał wystarczającego 
autorytetu, żeby przejąć 

schedę po Marszałku. 
Obóz sanacyjny rozpadł się  na  dwie 
rywalizujące o władzę grupy  :  
* prezydent Mościcki i jego otoczenie 

*generał Edward Rydz-Śmigły wraz z 
popierającymi go wojskowymi 
i urzędnikami. 
W 1936 r. premier wydał dokument, w którym 
uznał generała ''za pierwszą osobę w Polsce po 
panu prezydencie". 
Rydz-Śmigły otrzymał tytuł Marszałka Sejmu. 



 

 

Zastanówcie się nad pozytywnymi i 
negatywnymi skutkami rządów sanacji. 
 

 

NOTATKA 

 

 

1.Zamach majowy- (12-14 maja 1926 r.) 

* przyczyny:   niezadowolenie zwolenników 
Piłsudskiego z: 
- rozdrobnienia sejmu 

-kryzysu gospodarczego 

-biedy , zacofania kraju 

 

 

powody Piłsudskiego 

pogarda "sejmokracji" 

poparcie znacznej części armii 
* bezpośrednia przyczyna: powołanie rządu 
Wincentego Witosa 

 

 

* przebieg: 
-marsz oddziałów wiernych Piłsudskiemu a 
Warszawę 

-spotkanie Piłsudskiego z prezydentem 
Wojciechowskim 

na moście Poniatowskiego 

-walki w Warszawie 

-podanie się do dymisji premiera i prezydenta 

-objęcie władzy przez obóz piłsudczyków 

-obalenie ustroju demokratycznego 



 

 

2. Rządy sanacji(1926-1939) 
 

 

 

 

* prezydentem-Ignacy Mościcki 
- utworzenie BBWR 

- rozwiązanie sejmu, proces brzeski 
- uchwalenie Konstytucji kwietniowej(1935) 

- śmierć Józefa Piłsudskiego podział władzy w 
obozie sanacji między zwolenników gen. Rydza-
Śmigłego i obóz zamkowy na czele z 
prezydentem Mościckim 

 

 

Praca do samodzielnego wykonania. 
1.Do podanych dat dopisz wydarzenia. 
a) 1929 

b) 1935 

c) 1926 

2. Ułóż wydarzenia w kolejności 
chronologicznej. 
a)utworzenie BBWR 

b)śmierć Piłsudskiego 

c) powołanie rządu Witosa 

d) Konstytucja kwietniowa  
e) zamach majowy 

f)aresztowanie byłych posłów opozycji 
g) nowela sierpniowa 

3.Poniższe zdania połącz z odpowiednim 
pojęciem: 



państwo autorytarne  , państwo totalitarne 

 

 

1. Nie pozwala na istnienie opozycji. 
2. Żąda ślepej wiary w ideologię. 
3. Może tolerować istnienie opozycji 
4.Stosuje terror na masową skalę. 
5. Wymaga posłuszeństwa ,ale nie ślepej wiary 
w ideologię. 
 

 

4. Kim byli ? 

a) Ignacy Mościcki 
b) Wincenty Witos 

c) Stanisław Wojciechowski 
 
 ---------------------------------------------------------     
Temat: Polityka zagraniczna II  
Rzeczpospolitej. 
 
Tematyka: główne kierunki polityki 
zagranicznej II RP (system sojuszy i polityka 
równowagi) 
 

 

       Proszę wymienić państwa, z którymi 
graniczyła II RP.      
      Jakie stosunki panowały między Polską a 
naszymi sąsiadami? Uzasadnij. 
 

 

       Ponieważ stosunki z sąsiadami nie należały 
do najlepszych, władze  



        polskie postanowiły zawrzeć sojusz z 
Francją (1921 r) 

        Przewidywał on wzajemną pomoc w razie 
napaści Niemiec. 
        Gdyby agresorem okazał się ZSRR, Francja 
miała szachować Niemcy, 
        żeby nie przyłączyły się do ataku na Polskę. 
          
          Proszę przeczytać tekst 
źródłowy(s.213).Następnie odpowiedzieć 

           na pytania. 
           Z kim Polska jeszcze zawarła sojusz?  Na 
jakich warunkach? 

 

 

            Proszę przypomnijcie sobie kiedy zostały 
podpisane układy 

            w Rapallo i Locarno, przez kogo, jakie 
były postanowienia. 
 

 

           Jakie skutki dla Polski miały układy 
zawarte w Rapallo i Locarno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Jeszcze przed podpisaniem układu w 
Locarno Niemcy naciskali 



             na polskie władze, by zgodziły się na 
zmiany granic. 
              Gdy Polacy odmówili, w 1925 r. rząd 
niemiecki wstrzymał import 

              węgla ze Śląska. Polacy odpowiedzieli 
zakazem importu wielu 

              towarów niemieckich. Na inne nałożyli 
wysokie cła, że ich  
              sprowadzanie stało się nieopłacalne. 
Niemcy postąpili tak 

              samo w stosunku do polskich towarów. 
W 1925 r. rozpoczęła  
              się wojna celna. Trwała do 1934 r. 
              
 
  
 

 

               Z jakim wydarzeniem związana jest 
data 1926 r? 

          
           Wraz z przejęciem władzy przez sanację 
zmienił się także sposób 

          myślenia władz polskich na temat relacji z 
największymi sąsiadami. 
           Józef Piłsudski jako uważny obserwator 
sytuacji międzynarodowej 
           uznał, że podstawowym zadaniem 
polskiej dyplomacji będzie  
            zawarcie porozumienia z Niemcami i 
ZSRR , a więc państwami , 



            które stwarzały największe zagrożenie 
dla Rzeczpospolitej. 
         
                 Proszę zapoznać się z treścią 
podrozdziału " Polityka zagraniczna 

           Józefa Piłsudskiego" ( s. 214-215). 
Następnie wykonać ćwiczenia. 
           
              1. Uzupełnij zdania. 
                a) W 1932 r. Polska podpisała 
…………………….. z  ZSRR. 
                b) Obie strony wyrzekły się …………….  
jako sposobu ………………… 

                 c) ZSRR uznał...………. 
                  d) W 1934 r.  układ został 
przedłużony o ……… 

                   e)  W 1934 Polska i Niemcy 
podpisały …………………..... 
                         na ………….lat. 
 

 

             2. Na czym polegała polityka 
równowagi?  
             
                Proszę przeczytać tekst źródłowy 
(s.215). 
              Dlaczego zdaniem Piłsudskiego 
ówczesna Polska nie miała  
               szans przetrwania? 

 

 

            Po śmierci Piłsudskiego jego politykę 
próbował kontynuować  



            minister spraw zagranicznych Józef 
Beck .  
             Od 1935 r. Hitler prowadził bardzo 
agresywną politykę na arenie  
            międzynarodowej.   
           Beck postanowił wykorzystać śmiałe 
poczynania przywódcy Trzeciej 
           Rzeszy do osiągnięcia niektórych celów 
polskiej polityki 
           zagranicznej. 
           W 1938 r. Polska zażądała  od Litwy 
nawiązania stosunków dyplomatycznych. 
           Litwa zgodziła się. 
           2 X 1938 r. polskie oddziały zajęły Zaolzie 
utracone w 1919 r. 
          Wywołało to nieprzychylną reakcję 
Europy. 
           
 

 

            Z jakimi wydarzeniami związane są daty? 

           1921, 1925,1932,1934,1938 

           Omów sytuację międzynarodową  Polski 
w latach 20.XX 

           Przedstaw sukcesy i porażki polskiej 
polityki zagranicznej 
          po zamachu majowym. 
       
            NOTATKA 

         1.Nieprzyjazne stosunki z sąsiadami-  z 
ZSRR, Niemcami, Litwą 

              i Czechosłowacją. 



         2.Przyjazne stosunki z Łotwą i Rumunią . 
          3. Sojusz z Francją-1921 r 

         4. Sojusz z Rumunią-1921 r. 
         5.Wojna celna z Niemcami-1925-1934 

         6. Lata 30.-polityka równowagi. 
         7. Pakt o nieagresji z  ZSRR-1832 r. 
         8. Deklaracja o nieagresji z Niemcami- 
1934 r.  
         9. Zmuszenie Litwy do nawiązania 
stosunków 

            dyplomatycznych z Polską (1938) 

       10. Przyłączenie Zaolzia ,zajętego w 1919 r. 
przez Czechosłowację. 
 

 

 

18.05 Religia (2h) Ks. Paweł 
Sudowski 

Temat: Wielcy Apostołowie św. Piotr i św. 

Paweł.  
1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Zastanów się chwilę już wiesz o 

wspomnianych Apostołach, z czym Ci się 

kojarzą? 

3. Przeczytaj uważnie treści z podręcznika: 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-

katechety/Bezplatne-pomoce-do-

pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-

8/Wielcy-Apostolowie-Swieci-Piotr-i-Pawel-

kl-7-SP-lekcja-33  
4. Na podstawie treści z podręcznika i własnej 

wiedzy porównaj św. Pawła i Piotra najlepiej 

za pomocą tabelki z nagłówkami św. Piotr i 

św. Paweł 

  

Notatkę prosze przesłać na 

Teams 

 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wielcy-Apostolowie-Swieci-Piotr-i-Pawel-kl-7-SP-lekcja-33
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wielcy-Apostolowie-Swieci-Piotr-i-Pawel-kl-7-SP-lekcja-33
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wielcy-Apostolowie-Swieci-Piotr-i-Pawel-kl-7-SP-lekcja-33
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wielcy-Apostolowie-Swieci-Piotr-i-Pawel-kl-7-SP-lekcja-33
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Wielcy-Apostolowie-Swieci-Piotr-i-Pawel-kl-7-SP-lekcja-33


Temat: 100-lecie urodzin św. Jana Pawła 

II. 
1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Przypomnij sobie postać św. Jana Pawła II. 

Zastanów się jakie wydarzenia lub słowa, 

które powiedział najlepiej pamiętasz i zapisz 

je do zeszytu 

3. 18 maja obchodzimy 100-lecie urodzin św. 

Jana Pawła II, dlatego warto przypomnieć 

sobie nauczanie Naszego Rodaka 

4. Przeczytaj uważnie tekst: 

https://ekai.pl/o-maciej-zieba-10-aktualnych-

lekcji-jana-pawla-ii/ 
5. Przepisz 10 wskazanych lekcji i opisz je w 1-

2 zdaniach  

6. Lekcję zakończ jedną z modlitw za 

wstawiennictwem św. Jana Pawła II: 

https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-

wyproszenie-laskkk-za-wstawiennictwem-

jana-pawla-ii/ 
 

      

19.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta  
Szafranek 

Temat: Podsumowanie wiadomości 

             o potegach. 

Cel lekcji: 

doskonalenie umiejetności przekształcania 

wyrażeń, zawierających potegi. 

 

Zakres tematyczny: 

• obliczanie potęg o wykładnikach 

naturalnych 

• mnożenie i dzielenie potęg  

o jednakowych podstawach 

• potęgowanie potegi 

 Lekcja online 

poniedziałek 

11:00 – 11:30 

 

https://ekai.pl/o-maciej-zieba-10-aktualnych-lekcji-jana-pawla-ii/
https://ekai.pl/o-maciej-zieba-10-aktualnych-lekcji-jana-pawla-ii/
https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-wyproszenie-laskkk-za-wstawiennictwem-jana-pawla-ii/
https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-wyproszenie-laskkk-za-wstawiennictwem-jana-pawla-ii/
https://misyjne.pl/3-modlitwy-o-wyproszenie-laskkk-za-wstawiennictwem-jana-pawla-ii/


• mnożenie i dzielenie potęg  

o jednakowych wykładnikach 

• zapisywanie liczb w notacji 

wykładniczej 

19.05 Chemia (2h) Zbigniew 
Zasępa 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Woda jako rozpuszczalnik 

  

Podręcznik str. 165-169 

https://www.youtube.com/watch?v=20elZxt5ex

Y&t=370s 

  

Zad.1 str.169 

  

Temat: Czynniki wpływające na szybkość 

rozpuszczania substancji stałej w wodzie 

  

Podręcznik str. 165-169 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vZzrLm5f4

vM 

  

Zdjęcia rozwiązanych 

zadań proszę umieszczać 

w zakładce „Zadania” w 

aplikacji Teams 

Lekcja online 

poniedziałek 

13:00 – 13:30 

https://www.youtube.com/watch?v=20elZxt5exY&t=370s
https://www.youtube.com/watch?v=20elZxt5exY&t=370s
https://www.youtube.com/watch?v=vZzrLm5f4vM
https://www.youtube.com/watch?v=vZzrLm5f4vM


Zad.4 str.169 

19.05 Język 
angielski 
grupa 1 (2h) 

Jolanta 
Chrzęst 

Temat 1: Reading practice- rozumienie tekstu 

czytanego  

  

Ważna informacja !!! Ponieważ klasa 7 jest po 
powtórzeniu wiadomości z działu 6 w dniu 

26.05.2020. uczniowie piszą test z dzia łu 6.  

  
Słownictwo do tekstu- (zapisujemy do zeszytu) 

disappear-znikać/ a skill- umiejętność/ common- 
powszechne/audience-widownia/special effects- 

efekty specjalne/predict- przewidywać/first-hand -” 

z pierwszej ręki”/plot- fabuła/sensors-czujniki/   
  

1. Zapoznajemy się z tekstem na stronie 77 na temat 
filmów. Pobieramy ścieżkę dźwiękową 2.21 

Słuchamy lektora oraz „śledzimy tekst”  

  

2. Wykonujemy ćwiczenie 2 str 77 z podręcznika  

  
3. Słownictwo do tekstu znajduje się na stronie 125 

w podręczniku 

 

Temat 2:  Wyrażanie przyszłości - will/be going 

to 

 

Podczas dzisiejszej lekcji poznamy sposoby na 

wyrażanie przyszłości z “will” oraz “ be going to” 

 

 Wyjaśnienie konstrukcji: ( Proszę o wpisanie 
notatki do zeszytu bądź wydrukowanie I wklejenie 

jej do zeszytu przedmiotowego  

 

  



Future Simple - WILL: 1. spontaniczna decyzja 

podjęta podczas jakiejś rozmowy. Może to być: 

 

 1. oferowanie komuś czegoś  

2. zgadzanie się z kimś 

 3. obiecywanie komuś czegoś 

 4. prośba kogoś o coś  

 

. Don’t worry-I will help you  

 

5 wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewni, 

często używając zwrotów takich jak:  

1. I expect... 

 2. probably 

 3. I think... 

 4. I don't think...  

5. I wonder... 

 6. I'm sure… 

 

 np. One day I will have children 

 

 ( Wyra żam przypuszczenie, że jest to możliwe w 

niedalekiej przyszłości)  

 

 

be going to: 1. wyrażanie decyzji, którą podjeliśmy 

już wcześniej jeszcze przed rozmową, wyrażanie 

naszych zamiarów  

 

2. wyrażanie naszych przewidywań, przypuszczeń, 

że coś się wydarzy na podstawie naocznych faktów. 

Tzn. na podstawie obecnej sytuacji, której jesteśmy 

świadkami wyrażamy nasze przypuszczenia 

graniczące z pewnością, że coś się wydarzy np. 

 

 Look! That car is going to break down 



 

( samochód z pewnością się zepsuje bo coś np 

trzeszczy I my to słyszymy) 

 

 Proszę ozapoznanie się z tabelami na stronie 84 w 

podręczniku jak tworzymy pytania, przeczenia oraz 

zdania oznajmujące. 

 

 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 

Język 
angielski 
grupa 2 (2h) 

Julita 
Kostrzewa 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Słownictwo związane z przyjaźnią. 

Zapoznaj się ze słownictwem w zad. 1 str. 86. 

Przepisz do zeszytu wyrażenia, które są dla 

ciebie nowe lub problematyczne. 

 

Powtórz za lektorem (2.29) nowe wyrażenia 

zwracając uwagę na akcent. 

 

Wykonaj zad. 3 str. 86 – zapisz w zeszycie 

odpowiednie wyrażenie (logicznie pasujące do 

zdania). 

 

Przeczytaj tekst Cultural Intelligence na str. 87 

w podręczniku. Przepisz następujące słowa do 

zeszytu: 

burp - beknąć 

customs- zwyczaje  

politeness-uprzejmość 

doorway – drzwi wejściowe 

offended- obrażony, urażony 

 

Wykonaj zad. 2 str. 87 odpowiadając krótko na 

każde pytanie dotyczące tekstu. 

 

 Sprawdzian 
odbędzie się o 
godz. 10 we wtorek 
za pośrednictwem 
platformy Teams. 



Naucz się nowego słownictwa z dzisiejszej 

lekcji. 

 

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

z r. 7 
19.05 wf 

dziewczyny 
Tomasz 
Kroczyński 

Temat: Kształtowanie wydolności fizycznej 

organizmu. 

Zapoznaj się z treścią tematu, a następnie 

przejdz do obejrzenia filmiku umieszczonego w 

poniższym linku.                                                                                            

Wydolność fizyczna organizmu- to nic innego 

jak umiejętność człowieka do wykonywania 

pracy fizycznej. Mówimy tu o wysiłku, który 

jest długotrwały i/lub ciężki. Możliwości 

wykonywania wysiłku fizycznego nie 

towarzyszy głębokie czy przewlekłe zmęczenie. 

Wydolność fizyczna pozwala nam bowiem na 

dość szybką regenerację po zakończonym 

wysiłku. Dzieje się tak za sprawą między 

innymi zawartości różnych związków i 

minerałów w mięśniach, składzie krwi czy 

nawet temperaturze ciała. Ci, którzy mogą 

pochwalić się wysoką wydolnością fizyczną 

mają istotnie wyższą tolerancję na zmiany w 

  

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/0,166836.html?tag=mi%EA%B6nie#anchorLink
https://myfitness.gazeta.pl/cialo/3


organizmie, które pojawiają się przy 

intensywnym wysiłku. Mówimy tu o wyższej 

tolerancji w stosunku do osób o niskiej 

wydolności fizycznej. Mimo, że dochodzi do 

odchyleń od normy – wysiłek jest bardziej 

wymagający, męczący, dochodzi do wyższej 

utraty kalorii, pojawiają się także ubytki 

witamin i minerałów - wciąż możemy 

wykonywać daną pracę. 

Wydolność fizyczna - jak poprawić? 

Słabą wydolność fizyczną można jednak 

poprawić? Jak poprawić wydolność fizyczną? 

Oczywiście przez najróżniejsze ćwiczenia. 

Pierwsze efekty treningów zauważymy dość 

szybko. Jakie sporty wybierać? Jeśli chcemy 

poprawić wydolność fizyczną, warto postawić 

na jogging. Ten powolny trucht sprawia, że po 

pewnym czasie, przestajemy odczuwać 

zadyszkę. Możemy zwiększyć tempo i dalej 

pracować nad swoją niską wydolnością 

fizyczną. Obok joggingu sprawdzi się także 

nordic  walking. To świetna alternatywa dla 

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/0,166836.html?tag=trening+i+%E6wiczenia#anchorLink
https://myfitness.gazeta.pl/nordic-walking


tych, którzy nie przepadają za bieganiem. Tak 

zwane „chodzenie z kijami” jest świetnym 

ćwiczeniem, aby poprawić sobie wydolność 

fizyczną. Angażuje wiele mięśni i sprzyja 

rozwojowi całego ciała. Aby mieć wysoką 

wydolność fizyczną, powinniśmy chodzić z 

kijkami około godzinę, najlepiej trzy-cztery 

razy w tygodniu. Warto także postawić na 

pływanie. To doskonały sport 

ogólnorozwojowy, który wyrobi nam doskonałą 

kondycję, a tym samym poprawi słabą 

wydolność organizmu. Dodatkowo wzmocnimy 

także kręgosłup. Same zalety! Najlepiej pływać 

trzy razy w tygodniu. Dzięki takiej regularności 

dość szybko poprawimy niską wydolność 

fizyczną organizmu. 

Jak poprawić wydolność w zaciszu swojego 

domu? 

Często zastanawiamy się jak zwiększyć 

wydolność organizmu bez konieczności wizyt 

na siłowni i czy w ogóle jest to możliwe. Otóż, 

tak. Zwiększenie wydolności organizmu może 

https://myfitness.gazeta.pl/myfitness/0,166836.html?tag=mi%EA%B6nie#anchorLink
https://myfitness.gazeta.pl/plywanie/2


być również wynikiem ćwiczeń 

podejmowanych we własnym domu. 

Oczywiście, wiąże się to z pewnymi 

utrudnieniami, gdyż rzadko kiedy dysponujemy 

profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń w domu, 

ale przy odrobinie wysiłku może się udać. 

Największe efekty w zakresie zwiększenia 

wydolności organizmu przynosi bieganie na 

bieżni. Niestety, jej zakup związany jest ze 

sporym kosztem, a w dodatku to urządzenie 

wymaga naprawdę sporej powierzchni, którą 

niekoniecznie dysponujemy. Zdrową 

alternatywą dla niej może być popularny 

jogging. Pamiętajmy tylko, by zabrać ze sobą 

urządzenie do pomiaru tętna. Poza tym, do 

swoich ćwiczeń warto także włączyć rower 

stacjonarny lub orbitrek. Obydwa sprzęty są 

bardzo uniwersalne, nie zajmują dużo miejsca, a 

ich zakup nie wiąże się z dużymi kosztami. 

Podczas jazdy na nich bardzo intensywnie 

pracują mięśnie nóg, pośladków oraz dolnych 

partii brzucha. Jeśli nie mamy możliwości 



korzystania z tych urządzeń możemy kupić 

zwykłą skakankę. Najnowsze modele 

wyposażone zostały w specjalne urządzenia 

służące do pomiaru tętna podczas wykonywania 

ćwiczeń, a nawet w liczniki spalanych kalorii, 

które ułatwią nam monitorowanie naszej 

wydolności. Bez względu na to, jaki rodzaj 

ćwiczeń wybierzemy, musimy pamiętać, że 

ich wykonywanie przyniesie oczekiwane 

rezultaty tylko wtedy, kiedy będzie regularne. 

Rozgrzewka 

Aby uniknąć niepotrzebnych urazów, należy 

pamiętać o porządnej rozgrzewce. Podnosi ona 

temperaturę ciała oraz przygotowuje organizm 

do wzmożonego wysiłku. Jest to ważny aspekt, 

który nie może zostać pominięty. Wszystkie 

mięśnie, ścięgna, stawy oraz więzadła 

potrzebują odpowiedniego rozruszania, aby 

nabrały elastyczności. Organizm musi zostać 

ukrwiony, bowiem podczas treningu serce bije 

szybciej, pompując krew. Cały układ 

krwionośny podczas wysiłku wskakuje na 



"wyższe obroty". Zaleca się, aby rozgrzewka 

trwała ok. dziesięć minut. 

Technika skakania na skakance: 

• wyprostowana postawa 

• wciągnięcie brzucha 

• ugięcie łokci i trzymanie ich blisko 

tułowia 

• odchylenie dłoni na bok 

• cofnięcie barków 

• wykonanie obrotów linką  nadgarstkami  

i dłońmi 

• unikanie ruchów barkami 

• skakanie na niewielką wysokość 

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

 

Temat::  Kształtowanie skoczności. 

 

Zapoznaj się z treścią tematu i przeanalizuj 

ćwiczenia umieszczone w linkach, wybierz ten 

filmik, który najbardziej Ci odpowiada i wykonaj 

ćwiczenia w nim zawarte. Pamiętaj o 

bezpieczeństwie i higienie, a także o 

zabezpieczeniu miejsca ćwiczeń. 

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


Skoczność jest to umiejętność przemieszczania 

ciała w przestrzeni dzięki fazie lotu. Możemy 

rozpatrywać ją w kategorii skoku wykonanego jak 

najwyżej, jak najdalej lub też w inny sposób 

zależnie od zaistniałej sytuacji ruchowej. Skoczność 

stanowi bardzo ważny element przygotowania 

sprawnościowego w wielu dyscyplinach sportu. 

Powinna być ona rozwijana już od najmłodszych lat. 

Niezwykle istotne jest, aby w procesie 

treningowym przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

do których należy przede wszystkim: dostosowanie 

poziomu ćwiczeń do wieku ćwiczących i ich 

zaawansowania, optymalny dobór obuwia oraz 

podłoża,  a także właściwa ilość serii i powtórzeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=zDoNM3cvWk

Y- ćwiczenia skocznościowe 

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

U- ćwiczenia skocznościowe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8viqHt6GR2U- 

ćwiczenia skocznościowe 

 

wf chłopcy 

08.05. 
 

Maciej 
Zawadzki 

T. Historia koszykówki w Polsce.    

https://www.youtube.com/watch?v=zDoNM3cvWkY-
https://www.youtube.com/watch?v=zDoNM3cvWkY-
https://www.youtube.com/watch?v=WRbbM_ikLcU-
https://www.youtube.com/watch?v=WRbbM_ikLcU-
https://www.youtube.com/watch?v=8viqHt6GR2U-


Na dzisiejszej lekcji zapoznamy się z rozwojem 

koszykówki na ziemiach polskich. Jak 

wcześniej zaznaczyłem sport ten narodził się z 

USA. 

 Pierwszy mecz koszykówki został rozegrany 

29 czerwca 1909 roku we Lwowie – w 

zawodach odbywających się na trawiastym 

boisku z koszami bez tablic, zagrało sześć 

zespołów gimnazjalnych ( żeńskich ). Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

koszykówka stała się sportem powszechnie 

nauczanym w szkołach podstawowych i 

średnich. W styczniu 1919 odbył się pierwszy 

centralny turniej koszykówki mężczyzn. W 

kolejnych latach (aż do 1928) organizowano w 

Polsce bardzo wiele zawodów koszykówki 

zarówno męskiej, jak i kobiecej, rozgrywanych 

przez drużyny szkół średnich. Pierwsze 

oficjalne Mistrzostwa Polski miały miejsce we 

wrześniu roku 1929 w Krakowie. 

Po II wojnie światowej w Polsce następował 

dynamiczny rozwój koszykówki.  Powołano 

naczelne władze sportowe, upowszechniono 

koszykówkę w szkołach. PZKosz prowadził 

bardzo dużo szkoleń dla trenerów i 

instruktorów koszykówki, a na wyższych 

uczelniach wychowania fizycznego w Polsce 

otworzono specjalizacje dla trenerów 

koszykówki. Organizowano w Polsce także 

Odpowiedzi odsyłamy 

na pocztę służbową  

Office Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania dla 

chętnych. 

1.Ilu zawodników 

jednej drużyny 

występuje na 

boisku i ilu musi 

pozostać aby 

dokończyć mecz ? 

2. Ile max 

punktów może 

zdobyć zawodnik 

w jednej akcji 

rzutowej? 



liczne seminaria naukowo-metodyczne 

dotyczące koszykówki. 

Pierwszy międzynarodowy mecz koszykówki w 

którym brała udział Polska, rozegrały kobiety 

Ten mecz między Polską a Szwecją rozegrany 

został w czerwcu 1930 w Krakowie. Polki 

wygrały 30:13. Pierwszy międzynarodowy 

mecz koszykówki mężczyzn Polska rozegrała z 

Estonią. Spotkanie to miało miejsce w Talinie 

w1935 roku. 

Największe osiągnięcia w historii polskiej 

koszykówki to:  

• mistrzostwo Europy kobiet (1999 

• wicemistrzostwo Europy kobiet (1980, 

1981) 

Wicemistrzostwo Europy mężczyzn (1963). 

Polscy koszykarze próbują nawiązać do tych 

tradycji. Po dobrym występie na ostatnich M S, 

w tym sezonie w eliminacjach ME pokonaliśmy 

Mistrzów Świata – Hiszpanię. 

https://www.youtube.com/watch?v=LM_6xXZ

p2xc 

 

T. Test wiadomości o sporcie olimpijskim. 

1. Podaj rok i miejsce I Nowożytnych Igrzysk 

Olimpijskich. 

2. Jakie kolory mają koła na fladze olimpijskiej 

i co symbolizują. 

3. Wymień przynajmniej dwa miasta, które 

dwukrotnie organizowały IO. 

4. Ten polski judoka zdobył dwa złote medale – 

podaj nazwisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Koszyk%C3%B3wce_Kobiet_1999
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrzostwa_Europy_w_Koszyk%C3%B3wce_Kobiet_1980&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrzostwa_Europy_w_Koszyk%C3%B3wce_Kobiet_1981&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_w_Koszyk%C3%B3wce_1963
https://www.youtube.com/watch?v=LM_6xXZp2xc
https://www.youtube.com/watch?v=LM_6xXZp2xc


5. Na który IO polscy piłkarze nożni zdobyli 

złoty medal, podaj również kto był trenerem. 

6. Podaj nazwisko pływaka, który jako 

pierwszy stanął na olimpijskim podium. 

7. Który polski skoczek narciarski jako 

pierwszy zdobył złoty medal na zimowych IO. 

8. Ten słynny polski trener nosił przydomek -  

Papa . Wychował wielu medalistów IO. Podaj 

nazwisko. 

Odp. Przesyłamy do 20.05 na 

mzawadzki@sp2pt.onmicrosoft.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na te osiem pytań 

odpowiadany wszyscy w 

podanym terminie. 

      

   

mailto:mzawadzki@sp2pt.onmicrosoft.com

