
Klasa 7A                            6 maja  -  12 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 

6.05 Geografia  
(2h) 

Anetta 
Cieślik 
 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Wpływ transportu na rozwój 

przemysłu i usług. 

Na podstawie tekstu z podręcznika (str. 187-

189) uzupełnij notatkę i przepisz ją do zeszytu: 

1. Spedycja- 

(2)…………………………………………… 

2. Centrum logistyczne- 

(2)…………………………………………………….

. 

3.Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce 

(mapa strona 187). 

4. Rola transportu morskiego: 

- umożliwia wymianę handlową z innymi 

krajami, 

Proszę o przysłanie 

pracy domowej z 

poprzedniego tematu 

uczniów o numerach: 

7A-9, 15,18 

7B-

10,18,19,20,21,22,23,25,

28 

7C-19,20,25,28,29,30,31 

Zapraszam na lekcję 

online 13 maja o 

godzinie 9.00 



- umożliwia przewóz dużych ilości ładunków na 

znaczne odległości, 

- daje miejsca pracy, 

- wpływa na rozwój gospodarki kraju. 

 Temat: Wpływ transportu na rozwój 

przemysłu i usług -ćwiczenia. 

W ramach podsumowania tematu lekcji 

wykonaj ćwiczenie 6 str. 115. 

 Powodzenia ☺ 

6.05 Język 
niemiecki(2h) 

Urszula 
Ratajczyk 

Thema: Mein Haustier -  Übungen. 
  
Wykonaj ćwiczenia 2,3/46  oraz 5,6,7/47 

pamiętając, że w Bierniku (Akkusativ) rodzajnik ma 
następującą formę: 
  

N. wer? 

was? 

der 

ein 

die 

eine 

das 

ein 

die 

- 
Akk.we
n?was? 

den 

einen 

die 

eine 

das 

ein 

die 

- 
  
Przypominam odmianę czasownika wyrażającego 
życzenie (chciałbym). Zwróć uwagę na formę dla 1 i 
3 os.l.poj. ( ich = er,sie,es ) 
 möchten 

 ich möchte                    wir möchten 

du möchtest                 ihr möchtet 
er,sie,es möchte          sie, Sie möchten 

Do sprawdzenia odsyłacie 
tylko ćw.6,7/47 

na adres 
uratajczyk@sp2pt.onmicr
osoft.com 

 

 

do 11.05.20r. 
 

 

 

Lekcja   
na MSTeams  
śr. 10.00 

 

 

 

mailto:uratajczyk@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:uratajczyk@sp2pt.onmicrosoft.com


6.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Działania na potęgach. 
  
Cel lekcji: Doskonalenie umiejętności                                     
wykonywania działań na potęgach. 
Zakres materiału: 

• obliczanie potęg o wykładnikach 
naturalnych 

• mnożenie i dzielenie potęg o 
jednakowych podstawach 

• potęga potęgi 

• mnożenie i dzielenie potęg o 
jednakowych wykładnikach. 

 środa 
11:00 - 11:30 
lekcja online 

6.05 Język 
angielski 
grupa 1 

Jolanta 
Chrzęst 

Temat 1: Description of a journey- opis 

podróży Podczas dzisiejszych zajęć poznamy 

zasady /wskazówki jak należy opisać podróż w 

języku angielskim Jak powinien wyglądać 

dobry plan? PROSZĘ O WP||ISANIE 

NOTATKI DO ZESZYTU :  

 

WSTĘÞ ( INTRODUCTION) : you put the 

information about the place you were going to 

( the name, what the journey was like – good or 

bad-why?)  

ROZWINIĘCIE MAIN BODY : you describe 

what happened and in what order 

ZAKOŃCZENIE (CONCLUSION) : 

information how the journey ended. Proszę 

pamiętać, że w rozwinięciu należy uwzględnić 

słowa tj : First, -Najpierw/ Then,- Potem, 

Brak pracy domowej. Proszę 

nic nie odsyłać do 

nauczyciela 

 



Next/After that/ Finally- Na koniec.. 2. Proszę 

zapoznać się z przykładowym modelem 

wypracowania na str.68 ćw 1 oraz wysłuchać 

ścieżki dźwiękowej 2.16. do 

 

 

Język 
angielski  
grupa 2 

Julita 
Kostrzewa 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Pierwszy okres warunkowy - ćwiczenia 

Czy znasz przesądy w kulturze brytyjskiej? 

Obejrzyj film i przypomnij sobie tworzenie 

zdań w pierwszym trybie warunkowym: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fb1xw3
eURQ&t=69s 

 
Następnie wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń: 
Zad. 9,10 str.47 
 
Zadanie dla chętnych na “plusa”: 
11,12 str. 47  
 

Odpowiedzi zadań na “plusa” 

proszę wysłać najpóźniej 6 

maja na 

jkostrzewa@sp2pt.onmicroso

ft.com w formie zdjęcia.  

 

 

 

Odpowiedzi do zadań 

obowiązkowych pojawią się 

w notatkach na Teamsach. 

Lekcja online 

 środa 12- 12:45 

      

7.05 Język polski 
(2h) 

Magdalena 
Izdebska 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Spprawdzian lietracki - twórczość 

Adama Mickiewicza. Omówienie i poprawa 

sprawdzainu. 

Cel: sprawdzenie wiadomośći i umiejętrności 

ucznia  z teorii literatury i znajomości lektur 

obowiązkowych omawianych na lekcjach 

jpolskiego: ballady, sonety, “Reduta Ordona”, 

“Śmierć Pułkownika” 

Sprawdzian w wersji online podczas lekcji  

mizdebska@sp2pt.onmicr

osoft.com 

 

Lekcja online 

12.00-12.30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fb1xw3eURQ&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=8Fb1xw3eURQ&t=69s
mailto:jkostrzewa@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:jkostrzewa@sp2pt.onmicrosoft.com
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7.05 Informatyka Henryk 
Pirek Temat: Tworzenie tabel 

 Zakres materiału: Praca z edytorem tekstu. 

 Wykonaj ćwiczenie pn. INFORMATYKA – 

PLAN LEKCJI (w załączniku). 

Podczas wykonywania zwróć uwagę na 

wyśrodkowanie tekstu oraz rodzaj  

i grubości linii. 

 Zapisz plik pod nazwą: (Imię, nazwisko, 

klasa) 

adres e-mail 

nauczyciela :  

hpirek@sp2pt.onmicroso

ft.com 

   

informatyka.henpir@wp.

pl 

 termin realizacji do 

07.05 

 

7.05 Biologia (2h) Katarzyna 
Burnant 
 
Marta 
Szafranek 

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na str. 176, 
181 - 184. 
Zwróć uwagę na zagadnienia ujęte w punktach 
poniżej. 
Przepisz do zeszytu poniższą notatkę. 
 
Temat: Obwodowy układ nerwowy. 
1. Elementy obwodowego układu nerwowego i ich 

funkcje: 
- nerwy czaszkowe – (12 par), tworzą je nerwy 
czuciowe, 
ruchowe i mieszane, unerwiają narządy zmysłów, 
mięśnie mimiczne, ślinianki oraz nerw błędny, 
- nerwy rdzeniowe – (31 par), tworzą je nerwy 
mieszane, 
unerwiają skórę, mięśnie szkieletowe. 
2. Rodzaje nerwów ze względu na budowę i 
kierunek 

W tym tygodniu nie 
przysyłasz pracy domowej. 

 

mailto:hpirek@sp2pt.onmicrosoft.com
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przewodzenia impulsów nerwowych: 
- nerwy czuciowe – receptor → ośrodkowy układ 

nerwowy 

- nerwy ruchowe – ośrodkowy układ nerwowy → 
efektor 

- nerwy mieszane – przewodzą impulsy w typowych 
dla 

siebie kierunkach. 
3. Odruch – szybka, niezależna od woli reakcja 
efektora 

(narządu wykonawczego) 
na bodziec, zachodząca przy udziale 

ośrodkowego układu nerwowego. 
4. Łuk odruchowy – droga jaką przebywa impuls 
nerwowy 

między receptorem a efektorem. 
5. Rodzaje odruchów, ich cechy i znaczenie: 
a. odruchy bezwarunkowe: 
- wrodzone 

- automatyczne 

- niewygasające 

- niezależne od woli 
- np. reakcja źrenicy na światło 

b. odruchy warunkowe: 
- nabyte w wyniku doświadczenia 

- wyuczone 

- wygasające 

- zależne od woli 
- np. reakcja na światła uliczne. 
Praca do samodzielnego wykonania: 
- Wymień po 3 przykłady odruchów warunkowych 

I bezwarunkowych 

  
Temat: Autonomiczny układ nerwowy. 



1. Charakterystyka autonomicznego układu 
nerwowego: 
- składa się z części współczulnej i części 
przywspółczulnej 
- odbiera bodźce z wnętrza ciała 

- unerwia narządy wewnętrzne 

- działa niezależnie od woli 
  
Praca do samodzielnego wykonania: 
- Kiedy uaktywnia się układ współczulny a kiedy 

przywspółczulny? 

(Odpowiedzi nie przysyłaj.) 

7.05 Muzyka Anna 
Skrzypczyńska-
Krata 

Temat: Majowe śpiewanie 

  

Cele lekcji 

Uczeń potrafi : 

śpiewać pieśń Witaj, majowa jutrzenko, zwaną 

też Mazurkiem 3 Maja; definiować słowo 

konstytucja; 

wykazywać cechy mazura; wykazywać różnice 

pomiędzy mazurem, a mazurkiem; wymienić 

mazury i mazurki polskich kompozytorów. 

  
  

Otwórz poniższy link i zapoznaj się z 

materiałem lekcji: 

  

https://epodreczniki.pl/a/majowe-

spiewanie/DzyIEJSBJ  

  

 

 

Brak zadań do odesłania 
 

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ
https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ


      

8.05 Język polski 
(2h) 

Magdalena 
Izdebska 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: O stereotypch w rodzinie -  Magda 
Papuzińska “Wszystko jest możliwe” 
 
Cel lekcji:- potrafimy wskazać i omówić 
elementy świata przedstawionego; 
dokonujemy charakterystyki bohaterów lektury  
Zakres materiału: lektura – Magda Papuzińska 
“Wszystko jest możliwe” 
 

1. Nazywamy rodzaj i gatunek literacki 
utworu M. Papuzińskiej 

2. Nazywamy i określamy elementy świata 
przedstawionego- czas i miejsce akcji, 
bohaterów, wydarzenia, problematyka. 

3. Określamy zachowanie bohaterów- 
charakteryzujemy rodzinę “Żółwika”, 
oceniamy postępowanie rodziców i 
rodzeństwa bohatera. 

4. Wyjaśniamy pojęcie “stereotypu” i 
wyjaśniamy, jakie stereotypy w obrębie 
rodziny zaprezentowała autorka w 
swoim utworze 

5. Sporządzamy notatkę z lekcji. 

mizdebska@sp2pt.onmicr

osoft.com  
Lekcja online 
12.00-12.30 

8.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Działania na potęgach - ćwiczenia. 
  

• Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

• Korzystając z własności potęg, rozwiąż 
w zeszycie zadanie 21 str.259  i zadanie 
13 str.235 

Nie przesyłaj 
rozwiązania zadań z tej 
lekcji. 
 

 

Dla chętnych* 

zadanie 18 str.236 

8.05 Matematyka Agata 
Paul 

Temat: Notacja wykładnicza. 
  

Nie przesyłaj rozwiązania 
zadań z tej lekcji. 

 

mailto:mizdebska@sp2pt.onmicrosoft.com
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Marta 
Szafranek 
 

• Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

• Kliknij link i obejrzyj filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=lAB0ndg1GM
Y 

• Rozwiąż zadanie 1 str. 238 

       i zadanie 5 str.239 

8.05 Plastyka Jadwiga 
Jaszkowska 

Land art – sztuka ziemi. 

Chcę wam dzisiaj przedstawić niezwykle ciekawy 

kierunek w sztuce – land art.  Powstał on w latach 

siedemdziesiątych XX w. i realizował postulaty 

wyjścia sztuki z galerii. Nawiązywał do ideii 

ekologicznych oraz do sztuki archaicznej. Artyści 

tego nurtu tworzą najczęściej monumentalne 

konstrukcje ziemne oraz gigantyczne wzory w 

środowisku naturalnymi bez uszczerbku dla tego 

środowiska. Ich działania nie są nastawione na zysk 

( nie można ich sprzedać), ani na zdobycie 

popularności – obiekty przez nich stworzone 

istnieją krótko lub podlegają erozji. Artyści  do 

swoich prac wykorzystują głównie nateriały 

naturalne tj. ziemia, piasek, kamienie, gałęzie itp. 

Do najbardziej znanych akcji związanych z land 

artem należą gigantyczne instalacje twórcy o 

pseudonimie Christo ( np. kurtyna w Wielkim 

Kanionie Kolorado ). Każdy z nas, czy to rysując na 

piasku , czy układając we wzory kolorowe kamyki, 

tworzył miniaturowe dzieła sztuki ziemi :) 

Proszę koniecznie obejrzeć filmiki do których linki 

zamieszczam poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=JTnHiOA6a0E 

https://www.youtube.com/watch?v=tEEJnK6h040 

https://www.youtube.com/watch?v=xSUyRUxn3F8 

  

Dla chętnych: 

wykonaj własną 

pracę w stylu land 

artu, zrób zdjęcie 

pracy i prześlij na 

mojego maila. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lAB0ndg1GMY
https://www.youtube.com/watch?v=lAB0ndg1GMY
https://www.youtube.com/watch?v=JTnHiOA6a0E
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https://www.youtube.com/watch?v=W5Q-R3s6Svc 

 
8.05 wf 

dziewczyny 
(2h) 

Tomasz 
Kroczyński 

1.Temat: Doskonalimy rzuty piłką do kosza 

               z różnych pozycji. 

2.Temat:Doskonalimy prowadzenie piłki 

              kozłowaniem ze zmianą ręki 

              i kierunku . 

Zapoznaj się  
z załącznikami 

 

wf chłopcy 
(2h) 

Maciej 
Zawadzki 

Piłka koszykowa – historia powstania. 

 Z zakresu – gry zespołowe. 

 

      Za rok, w którym powstała koszykówka, 

uznaje się 1891. Jej pomysłodawcą jest niejaki 

James Naismith. Koszykówka powstała w 

Springfield w Masssachusetts i była 

odpowiedzią na niekorzystne warunki 

pogodowe, które uniemożliwiały studentom 

uprawianie sportu na świeżym powietrzu. 

Zamknięci w sali gimnastycznej, zaczęli 

ćwiczyć koszykówkę, której koncepcja była 

pomysłem Naismitha. Na początku uczniowie 

używali piłki do futbolu, jednak okazała się 

zbyt niewygodna. Nauczyciel zanotował zasady 

koszykówki i w ten sposób rozpoczęła się 

wielka era tego sportu. 

         Lecz była to już gra usystematyzowana i 

opisana. Tak naprawdę grano już wcześniej na 

plantacjach bawełny i innych, gdzie wrzucano 

piłkę do koszy do zbioru brzoskwiń 

zawieszonych na drzewach. Ciekawostka -  nie 

było dziury w dnie, więc przy koszu stała 

drabina – aby wyjmować piłkę. 

W ciągu zaledwie pięćdziesięciu lat 

koszykówka zdobyła popularność w całej 

Zadania dla uczniów 
chętnych – 

ocena dodatkowa ( czyli 
plusy za aktywność , dwa 
pytania ) 
Prace odsyłać na 

mzawadzki@sp2pt.onmicr
osoft.com 

Czym jest draft w NBA i  
w którym roku Koby 
Bryant został wybrany? 

Na których Igrzyskach 
Olimpijskich 

po raz pierwszy zawodnicy 
NBA rywalizowali 
 z amatorami i kto 

został Mistrzem 
Olimpijskim? 
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Ameryce, a w trakcie kolejnych – na świecie. 

W roku 1946 powstało BAA. 

(Basketball Association of America), a kilka lat 

później jej nazwa została zmieniona na 

National Basketball Association. Dzisiaj każdy, 

niezależnie od kraju, słyszał o koszykówce i 

miał okazję spróbować uroku tego niezwykłego 

sportu. Choć zasady koszykówki są niezwykle 

proste, sport ten budzi wiele emocji i sprawia 

naprawdę wielką frajdę, dlatego niemal na 

każdym boisku czy sali gimnastycznej można 

znaleźć specjalny kosz do koszykówki. 

Najważniejsze postaci koszykówki NBA. 

https://www.youtube.com/watch?v=8WCDs0K

JhLo  

Na szczególną uwagę zasługuję najwybitniejszy 

zawodnik w historii – Michael  Jordan  

https://www.youtube.com/watch?v=VNx29_zX

w6U       W tym roku świat koszykówki doznał 

niepowetowanej straty. W wypadku śmigłowca 

zginął  Kobe Bryant . Tu możesz zobaczyć 

krótką historię kariery tego wybitnego gracza. 

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

WRtw 

 

 

Gimnastyka korekcyjna – ćwiczenia  

w domu. 

1. Ćw. antygrawitacyjne – kładziemy 

książkę na głowie i wspięcia na palce 

2. Ćw. elongacyjne – w leżeniu przodem 

sięgamy max. Do przodu przekładając 

przedmiot z R do R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z zakresu 

Edukacja 

Zdrowotna 

Przygotowanie 

bezpiecznej 

https://www.youtube.com/watch?v=8WCDs0KJhLo
https://www.youtube.com/watch?v=8WCDs0KJhLo
https://www.youtube.com/watch?v=fcKmHaLWRtw
https://www.youtube.com/watch?v=fcKmHaLWRtw


3. Ćw. m brzucha – w leżeniu 

przewrotnym przekładamy piłkę lub 

inny przedmiot za głowę. 

4. To samo wkładamy piłkę do miski za 

głową. 

5. Brzuszki przy ścianie w odl. 2 m. z 

odbiciem piłki o ścianę. 

6. Ćw. m grzbietu – odbicia piłki w 

leżeniu przodem. 

7. Ćw. rozciągające w obrębie bioder i 

miednicy. W leżeniu tyłem wymach 

prostej N do góry, drugą dociskamy do 

podłogi. 

8. Ćw. m stóp – w siadzie wkładamy 

zninięte skarpety do pojemnika i 

wyjmujemy. 

Ćw. relaksacyjno-oddechowe – w siadzie 

skrzyżnym, pochylamy T do przodu i 

dmuchamy w piłeczkę do TS lub inny lekki 

przedmiot. 
 

 

 

Pojęcie -  korekcja wad 

postawy ( na czy polega, 

kiedy przynosi skutek ? ) 

przestrzeni do 

ćwiczeń. 

Rozgrzewka 

Marsz w miejscu z 

unoszeniem RR w 

górę - 1 min. Step 

w miejscu RR 

ugięte w bok 

 

 

 

      

11.05 Fizyka (2h) Krystyna 
Pełka 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Przewodnictwo cieplne. 
 

zakres materiału: 

• zjawisko przewodnictwa cieplnego 

• przewodniki i izolatory 

• rola izolacji cieplnej 

      Wykonać zadania            
w notesie ucznia  

lub 

zdjęcie samodzielnie 
odrobionej pracy domowej 

przesłać nauczycielowi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



• subiektywne odczuwanie ciepła i zimna 

Formy pracy:  

2. Lekcja on-line w poniedziałek o godz. 
10.00 

3. przeczytać temat z podręcznika str. 176 
– 179 

Temat: Konwekcja i promieniowanie. 

zakres materiału: 

• Ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji 

• Zamknięte powietrze jako izolator 

• Promieniowanie 

• Przykłady konwekcji i promieniowania w 

otoczeniu 

• Konwekcja w skali całej Ziemi 

Formy pracy:  

• przeczytać temat z podręcznika str. 
180-182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samodzielnie rozwiązane 
zadanie 1 str 182 

w zakładce zadania 

lub wysłać zdjęcie 
nauczycielowi 
 

 

 

Lekcja on-line w 
poniedziałek o 
godzinie 10.00 

 

11.05 Język polski Magdalena 
Izdebska 
 
Marta  
Szafranek 

Temat: Czy naprawdę wszystko jest możliwe? - 
próba wyjaśnienia tytułu utworu Magdy 
Papuzińskiej  
 
Cel lekcji: - wyjasniamy, jakie relacje panują w 
rodzinie bohaterów lektury; wyjaśniamy znaczenie 
tytułu  
 

mizdebska@sp2pt.onmicr

osoft.com 

 

Lekcja online 
12.00-12.30 

mailto:mizdebska@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:mizdebska@sp2pt.onmicrosoft.com


Zakres materiału: lektura- Magda Papuzińska 
“Wszystko jest możliwe” 
 

1. Przypomnienie informacji o świece 
przedstawionym 

2. Omówienie relacji w rodzinie bohaterów 
lektury 

3. Wyjaśnienie sytuacji głównego bohatera i 
zwrócenie uwagi na jej związek z tytułem 
książki 

4. Zredagowanie wniosków do lekcji 

11.05 Historia (2h) Dobrosława 
Zbroja 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Pierwsze lata niepodległej Polski  
 
Tematyka : okoliczności utworzenia Wojska 
Polskiego, działania na rzecz ujednolicenia 
prawa, funkcjonowanie systemu edukacji,           
reformy przeprowadzone przez Władysława 
Grabskiego 

 
Temat: II Rzeczpospolita-formowanie państwa-
powtórzenie  wiadomości. 
 
Tematyka: odzyskanie niepodległości, walka o 
granice, pierwsze lata niepodległej Polski 
 

 

 
SZCZEGÓŁY LEKCJI W ZAŁĄCZNIKU HISTORIA 
 
 

UWAGA!  

25 maja 

przewiduję 

sprawdzian z 

działu V -

Rzeczpospolita-

formowanie 

państwa.    

W 4+- kartkówka 

(zaległa) z 

tematów 

20,21,22. 

 

lekcja online  g.10-
10.45 

 



11.05 Religia (2h) Ks. Paweł 
Sudowski Temat: Głosić wszystkim narodom Dobrą 

              Nowinę. 

 

1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Zastanów się chwilę z jakiego źródła 

czerpiemy najwięcej, najpewniejszych 

informacji o Jezusie i jego misji? 

3. Obejrzyj uważnie prezentację: 

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

katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola- 

podstawowa-klasy-4-8/Glosic-wszystkim-narodom- 

Dobra-Nowine-PREZENTACJA-DLA-KLASY-7- 

SP-DO-LEKCJI-27 

4. Podstawowym źródłem Dobrej Nowiny jest 

Ewangelia. Ewangelia jest 1 ale spisana 

przez 4 ewangelistów. Różnice wynikają z 

ich wcześniejszego życia i doświadczenia np. 

Pracę samodzielną  

wysyłają mi wszyscy 

naTeams. 

Przypominam o 
nowym adresie: 
psudowski@sp2pt.o
nmicrosoft.com 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-
mailto:psudowski@sp2pt.onmicrosoft.co
mailto:psudowski@sp2pt.onmicrosoft.co


Mateusz był celnikiem, dlatego w jego 

Ewangelii mamy dużo odniesień do 

pieniędzy, natomiast Łukasz był lekarzem, 

dlatego w swojej Ewangelii skupia się na 

dokładnych opisach uzdrowień. 

5. Przepisz z prezentacji do zeszytu informacje 

o poszczególnych ewangelistach i ich 

Ewangeliach. 

6. Praca samodzielna: 

 znajdź informację jak symbolicznie 

przedstawiani są ewangeliści i narysuj. 

 

Temat: Prawo Królestwa Bożego. 

 

7. Zastanów się spróbuj wymienić z pamięci 

jak najwięcej z 8 Błogosławieństw 



8. Obejrzyj uważnie prezentację: 

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

katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola- 

podstawowa-klasy-4-8/Prawo-Krolestwa-Bozego- 

PREZENTACJA-DLA-KLASY-7-SP-DO-LEKCJI- 

28 

9. Napisz pełną treść Błogosławieństw Mt 5,1- 

11 

https://biblia.deon.pl/ i krótko na podstawie 

prezentacji ale własnymi słowami je wytłumacz 

10. Praca samodzielna: 

 Zobrazuj jedno błogosławieństwo 

11. Lekcję zakończ modlitwą: 

https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o- 

zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla- 

zakazonych/ 

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-
https://biblia.deon.pl/
https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o-


pamiętając o szczególnie o lekarzach i całej służbie 

Zdrowia. 

      

12.05 Matematyka Agata 
Paul 
 
Marta  
Szafranek 

Temat: Notacja wykładnicza - ćwiczenia. 
  
Cel lekcji: doskonalenie umiejetności  
zapisywania liczb w notacji wykładniczej oraz 
wykonywania działań na liczbach  
zapisanych w notacji wykładniczej. 
 
Zakres materiału: 

• zapisywanie liczb w notacji wykładniczej 

• wkonywanie działań na liczbach, 
zapisanych w notacji wykładniczej 

• rozwiązywanie zadań tekstowych  
       z wykorzystaniem notacji wykładniczej. 

 

 poniedziałek 
11:00 - 11:30 
lekcja online 

12.05 Chemia (2h) Zbigniew 
Zasępa 
 
Marta 
Szafranek 

Temat: Występowanie wody w przyrodzie 

 Podręcznik str. 160-164 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs 

 Zad.2 str. 164. 

 Temat: Właściwości wody 

Zadania proszę wysłać z 

wykorzystaniem 

aplikacji Teams 

(zakładka “Zadania”) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ
https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs


 Podręcznik str. 160-164 

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

 Zad.1 str.164 

 Dla zainteresowanych prostymi doświadczeniami 

wykonywanymi w domowych warunkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

12.05 Język 
angielski 
grupa 1 (2h) 

Jolanta 
Chrzęst 

 Temat 1: Culture Reading- praca z tekstem 1. 

 

1 Pobieramy ścieżkę dźwiękową 2.17 I słuchamy 

lektora śledząc jednocześnie tekst w książce ćw 2 

str 69 Podręcznik  

 

2. Proszę o wykonanie ćwiczeń 3 I 4 str 69 

Podręcznik 

 

Temat 2: Powtórzenie wiadomości z działu 6. 

Ćwiczenia gramatyczno -leksykalne.  

 

Ponieważ kończymy dział 6 podczas dzisiejszych 

zajęć powtórzymy wiadomości gramatyczno-

leksykalne. 1. Proszę wykonać ćwiczenia na stronie 

39,40,41 Workbook (Zeszyt ćwiczeń) 2. Pobieramy 

ściężkę ze strony www.macmillan.pl/strefa-ucznia 

c.d. 2.14 ćw 6 str 66 w podręczniku .Zapoznajemy 

się z 6 pytaniami i na podstawie informacji 

zawartych w nagraniu odpowiadamy, czy zdania 

zgodne są z prawdą TRUE czy też nie FALSE. 

Nie odsyłamy odpowiedzi 

do nauczyciela . 

Odpowiedzi pojawią się na 

grupie Messenger 

Zapraszam na lekcję 
online w dniu 13.05. 
Godzina 8:00- 8:30 

https://www.youtube.com/watch?v=iVNXGpDAbhI
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts


Język 
angielski 
grupa 2 (2h) 

Julita 
Kostrzewa 
 
Marta 
Szafranek 

 

Temat: Przyrostki – suffixes 

 

Otwórz podręcznik na str. 80. Zapoznaj sie z 

nowymi czasownikami. Dodając do 

czasowników końcówki takie jak –ion lub –

ment można stworzyć nowe słowa z tej samej 

rodziny- rzeczowniki. Nie ma niestety reguły, 

mówiącej o tym jaką końcówkę dodajemy do 

danego słowa. Tworząc nowe rzeczowniki 

próbujcie działać na zasadzie swojej intuicji czy 

już zdobytej ogólnej wiedzy. I tak np.  ze słowa 

advertise - reklamować można stworzyć 

advertisment – reklama, celebrate - świętować - 

celebration - święto, uroczystość 

 

Wykonaj tabelkę z zad. 2 str. 80 - stwórz 

rzeczowniki od czasowników - możesz 

pomagać sobie słownikiem na str.125. 

 Wykonaj zad. 4 str. 80 - uzupełnij 

odpowiednim rzeczownikiem z zad. 2. 

 

************************************** 

Temat: Asking for and giving opinions – 

dawanie opinii 

 

Posłuchaj dialogu na str. 81 ( Zad. 1 str. 81). 

Następnie przeczytaj  go na głos zwracając 

uwagę na prawidłową wymowę.  

 

Zadanie na ocenę: 

 

 

Odpowiedzi do zadań 

obowiązkowych pojawią się 

w notatkach na Teamsach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialog można najpierw 
napisać, a potem nagrać 
się czytając go na głos. Na 

 



Należy przygotować podobny dialog ( wzoruj 

się Model Dialogue) . Waszym zadaniem jest 

stworzyć rozmowę na temat wybranego filmu 

( “Mockingjay” lub “ Guardians of the 

Galaxy”) i wpleść w dialog opinie podane w 

zadaniu 1. Dialog należy nagrać i wysłać w 

formie pliku MP3 na mój adres. Oceniane będą: 

wykorzystanie informacji z tabelki z zad. 1 

(Talk about film), spójność tekstu (czy dane 

elementy się logicznie ze soba łączą) oraz 

wymowa.  

nagrania czekam do 
19.04.2020 na 
jkostrzewa@sp2pt.onmicr
osoft.com  
  
Z zadania zwolnione są 
osoby o numerach: 1, 18. 
Osoby te otrzymają inne 
zadanie do wykonania na 
ocenę na swoje maile.  
 

12.05 wf 
dziewczyny 

Tomasz 
Kroczyński 

1. Temat: Kształtowanie szybkości. 

2. Temat: Kształtowanie skoczności. 

 

Zapoznaj się  
z załącznikami 
 

 

wf chłopcy Maciej 
Zawadzki 

Pozytywny model  aktywności fizycznej 

dziecka w rodzinie. 

Podstawa programowa EZ. 

Wskazówki dotyczące promowania aktywności 

fiz. W rodzinie dotyczą trzech obszarów. 

1. Tworzeniu pozytywnego modelu 

spędzania czasu. 

2. Ograniczaniu czasu spędzanego przed 

telewizorem i komputerem ( jak minie 

czas nauki zdalnej ). 

3. Współpraca ze szkołą 

Dzieci bardzo dużo przejmują wzorców 

zachowań od swoich rodziców. Zgodnie z 

powiedzeniem „ słowa uczą, ale przykłady 

pociągają”. Dlatego daj dziecku przykład. 

Należy różnicować formy aktywności w 

zależności od płci i wieku. Wysiłek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z badań 

opublikowanych 

ostatnio wynika , 

że dla 80 % dzieci 

w Polsce jedyną 

aktywnością 

fizyczną jest ta 

podejmowana w 

szkole ! 

 

 

 

mailto:jkostrzewa@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:jkostrzewa@sp2pt.onmicrosoft.com


wytrzymałościowy wymaga odpowiedniej 

motywacji, należy wybrać formę zajęć, która 

będzie najbardziej odpowiadała dziecku. Nie 

należy używać komputera lub telefonu jako 

nagrody czy kary. Należy włączyć aktywność 

fizyczną na co dzień , idż pieszo do szkoły, jedż 

rowerem. Świetny polem do popisu jest urlop, 

wakacje czy weekend na działce. Baw się 

sportem. Dowiedz się jaka jest oferta zajęć 

dodatkowych w twojej szkole. Zamiast 

kupować kolejną grę komputerową kup sprzęt 

sportowy – to dobra inwestycja. 

Zachęcaj dzieci do uprawiania różnych 

dyscyplin sportowych w klubach . 

 

 

E-koszykówka , ćwiczenia w domu. 

Ćwiczenia doskonalające kozłowanie i 

panowanie nad piłką. Z podstawy programowej 

– gry zespołowe. 
 

 

Rozgrzewka – step w miejscu w postawie 

koszykarskiej, NN ugięte. 

Poruszanie się krokiem  dostawnym we 

wszystkich kierunkach. 

Krążenie bioder, w stawach kolanowych i 

skokowych. 

Krążenie T w rozkroku. 

Krążenie nadgarstków ( ósemki ). 

Ćwiczenia imitacyjne -  rzut w miejscu bez 

piłki. 

Staramy wykonywać ćwiczenia L i P ręką , 

bardziej zaawansowani bez patrzenia na piłkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotuj bezpieczne 

miejsce do ćwiczeń, 

najlepiej ćw. 

wykonywać w garażu. 

Pamiętaj zawsze strój i 

obuwie sportowe. 

Potrzebna będzie mała 

piłka do PK, jeśli nie 

masz, może być do 

siatkówki lub gumowa. 



Wszystkie te ćwiczenia służą do doskonalenia 

techniki indywidualnej, która jest podstawą gry 

w koszykówkę. Zobacz film. 

https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-

GQg 

 

 

 
 

 

 
 

      

   

https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg
https://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg

