
Klasa 7B        6 maja  -  12 maja         wychowawca: Urszula Ratajczyk 

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 

06.05 
śr. 

geografia 
(2 godz.) 

Anetta 
Cieślik 
 
  

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, 

- umożliwia przewóz dużych ilości ładunków na 
znaczne odległości, 

Proszę o 

przysłanie 

pracy 

domowej z 

poprzedniego 

tematu 

uczniów o 

numerach: 

7A-9,15,18 

7B-10,18,19,20

,21,22,23,25,2

8 

7C-19,20,25,28

,29,30,31 

 
 



- daje miejsca pracy, 

- wpływa na rozwój gospodarki kraju. 

W ramach podsumowania lekcji wykonaj ćwiczenie 6 
str. 115. 

 Powodzenia :) 

06.05 język 
niemiecki 
(2 godz.) 

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.wen?

was? 

den 

einen 

die 

eine 

das 

ein 

die 

- 

  

Do 
sprawdzenia 
odsyłacie tylko 
ćw.6,7/47 
na adres 
uratajczyk@sp
2pt.onmicroso
ft.com 
 
do 11.05.20r. 

Lekcja  
na MSTeams  
śr. 11.00 
 



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 

 

06.05 matematyka B. Pęcina Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 
 
Forma pracy : praca z podręcznikiem, multimedia 
 
Analizujemy ustnie,a następnie notujemy w zeszycie 
przykłady umieszczone w ramce na dole strony 231 w 
podręczniku. 
Zapisujemy w zeszycie wzory: 

                      
  

                     
Oglądamy uważnie cały film: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is


Zadania do samodzielnego rozwiązania w zeszycie: 
Zad 1,2,3 /232 podręcznik 

06.05 język 
angielski 
grupa 1 

A.Kucińska   Topic:Our friends  
Słownictwo  związane z przyjaźnią 

Proszę  zapoznać się  z poniższymi  słowami: 
Arrive  early / late- przyjechać wcześnie / późno 
Be rude / polite/ late  - być niegrzecznym / grzecznym / 
spóźnionym 
Bring a present – przynosić prezent 
Interrupt a conversation-przerywać rozmowę 
Jump a queue – wpychać się  w kolejkę 
Wait your turn- czekać na swoją kolej 
Kiss a stranger- pocałować nieznajomego 
cheeks-policzki 
Point  at – wskazywać  na, pokazywać palcem  na 
Shake hands- przywitać się, uścisnąć dłoń 
Take off  your shoes/ coat  – zdejmować buty / płaszcz 
Dirty/ clean – brudny/ czysty  
Tell jokes – opowiadać żarty 
Laugh – śmiać się 
Click  fingers – pstrykać palcami 
Get attention- zwrócić czyjąś  uwagę. 
Wear smart clothes- nosić eleganckie ubrania 
Make noise – hałasować 

Dla utrwalenia słownictwa wykonujemy  ćwiczenia 1, 2, 3 
str. 50  (ćw). Podczas lekcji  online wybrani  uczniowie 
przeczytają odpowiedzi. 

  

  

  



  

język 
angielski 
grupa 2 

A. Grzesik Topic: Culture reading.  
 
Lekcja kulturowa. 
 
Uczniowie zapoznają się z tekstem na str. 69.  
 Zapisują podane słowa:  
Ancient- starożytny 
Woolly- wełniany 
Llama- lama 
Experienced- doświadczony 
Traveller- podróżnik 
Dish- danie 
Speciality- specjalność 
Made from- zrobiony z... 
Guinea pig- świnka morska 
Underwear- bielizna 
Pet- zwierzątko 
Contain- zawierać 
Probably- prawdopodobnie 
 
Ex. 3p. 69-  wstaw podane słowa do odpowiedniego 
zdania: 
 Leave     grow    pet     fashionable      lucky 
eat/make 
 
Homework: Naucz się podanych zwrotów. 
 

  

      



07.05 
czw. 

język polski 
 (2 godz.) 

Monika 
Kluzowska- 
Carcamo 
 

Temat: Ballada Adama Mickiewicza “Lilije”     
jako wyraz romantycznego zainteresowania    
grozą. 
 
Przypomnij sobie definicję ballady (zapamiętaj     
cechy gatunkowe) - materiały z poprzedniej lekcji. 
 
Przeczytaj uważnie tekst ballady “Lilije”     
(podręcznik str. 257). 
Na podstawie utworu napisz szczegółowy plan      
wydarzeń (punkty i podpunkty). 
 
Wykonaj pisemnie polecenie 2a,b ze str. 261 w        
podręczniku. 
 
W kilku zdaniach odpowiedz pisemnie na pytanie: 
Czy pani i bracia ponieśli słuszną karę? 
 
Wykonaj polecenie 3 str. 262 - tabela do        
uzupełnienia w zeszycie. 
 
Polecenie 6 str. 262 - uzupełnij tekst w zeszycie. 
 
*Praca z zeszytem ćwiczeń  

- Przeczytaj tekst “Rękawiczka” (str. 92-93). 
- Wykonaj polecenia 1-3 ze str. 93-94.  

 

  



07.05 informatyka H. 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.

onmicrosoft.co

m 

informatyka.he

npir@wp.pl 

 termin 

realizacji do 

07.05 

 

07.05 biologia 
(2 godz.) 

K. Burnant      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  
przewodzenia impulsów nerwowych:  
- nerwy czuciowe – receptor → ośrodkowy układ  
nerwowy  

W tym 
tygodniu nie 
przysyłasz 
pracy 
domowej.  

 



- 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.)  
 

07.05 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


 

      

08.05 
pt. 

język polski 
(2 godz.) 

Monika 
Kluzowska- 
Carcamo 

Temat: Redagowanie opowiadania na podstawie ballady      
Adama Mickiewicza. Mowa zależna i niezależna. 
 
Przeczytaj informacje ze strony 263 w podręczniku. 
 
Wykonaj pisemnie polecenie 1, 3, 4 i 5 z podręcznika str.           
263-264. 
 
Przeczytaj oraz zapisz w zeszycie informacje na temat        
mowy zależnej i mowy niezależnej (ramka na str. 264 w          
podręczniku). 
Wykonaj w zeszycie przedmiotowym polecenie 2 ze str.        
264. 
 

● Praca z zeszytem ćwiczeń 
- Wykonaj polecenia 1-7 ze str. 95-97. 

 
Ćwiczenie do wykonania w zeszycie 
 
Przekształć mowę zależną na niezależną oraz mowę       
niezależną na zależną (tabela). 
  

MOWA ZALEŻNA MOWA NIEZALEŻNA 

Mama poprosiła nas, 
abyśmy podlewali  kwiaty 
w ogrodzie każdego dnia. 

 

 Janek poprosił swoją 

  



siostrę: “Aniu, kup mi 
tabliczkę czekolady, gdy 
będziesz wracać ze 
szkoły”. 

 
 

8.05 matematyka 
(2 godz.) 

B. Pęcina Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 
 
Forma pracy : praca z podręcznikiem, multimedia 
 
Przypominamy sobie poznane wzory: 

                      
  

                     
Można obejrzeć oglądany wcześniej filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is 
 
Zadania do samodzielnego rozwiązania w zeszycie: 
Zad 4,5/232    Sprawdź, czy umiesz / 233  podręcznik 
 
 
Temat: Działania na potęgach. 
 
Forma pracy : Praca z podręcznikiem, multimedia 
 

W dniu 8 
maja 2020 r. 
do 
sprawdzenia 
wysyłamy 
nauczycielow
i odpowiedzi 
do zadań 
Sprawdź, czy 
umiesz ze str 
233 z 
podręcznika  
Powodzenia 
!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is


Przypominamy sobie poznane na wcześniejszych 
lekcjach wzory 
 

      
 

    

 
 
Zadania do samodzielnego rozwiązania w zeszycie: 
Zad 1,2,4,6/234  

08.05 plastyka J. 
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 idei  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 

materiały naturalne tj. ziemia, piasek, kamienie, gałęzie 

itp. Do najbardziej znanych akcji związanych z land artem 

należą gigantyczne instalacje twórcy o pseudonimie 

  
Dla chętnych: 
wykonaj własną 
pracę w stylu land 
artu, zrób zdjęcie 
pracy i prześlij na 
mojego maila. 
 



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 

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

 

08.05 wf 
dziewczyny 
(2 godz.) 

P. Wąchała Temat: Test o piłce siatkowej plażowej 

Piłka siatkowa plażowa 

   Piłka siatkowa plażowa to sport drużynowy, w 
którym biorą udział 2 zespoły po 2 zawodników w 
każdym. Odmiana piłki siatkowej – jest rozgrywana 
na piasku. Od roku 1996 jest dyscypliną olimpijską. 

Siatkówka plażowa tak jak zwykła siatkówka polega        
na odbijaniu piłki dowolną częścią ciała tak, aby        
przeleciała ona nad siatką i dotknęła połowy boiska        
należącej do przeciwnika. 

  



Gra toczy się gdy jedna z drużyn wygra 2 sety – w             
każdym z nich rywalizacja toczy się do 21 punktów.         
W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest 3 partia,           
którą rozgrywa się do 15 punktów. 

Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 8 na 16           
metrów. Przedzielone jest siatką i nie posiada linii        
środkowej.. Jej górna krawędź powinna znajdować się       
na wysokości 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 dla kobiet. 

W secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów        
następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają      
strony i przystępują bez przerwy do dalszej gry. 

   Pytania: 

1. Czy w siatkówce plażowej jeden zawodnik może         
odbić piłkę dwa razy pod rząd ? 

2. Jakie są wymiary boiska do piłki siatkowej         
plażowej ? 

3. Na jakiej wysokości jest zawieszona siatka dla         
kobiet  a na jakiej dla mężczyzn ? 

4. Do ilu setów wygranych rozgrywane są mecze w          
piłce siatkowej plażowej ? 

 5. Po ilu punktach następuje zmiana stron ? 

6. Do ilu punktów rozgrywany jest set przy stanie 1           
:1 ? 



7. Ile odbić pod rząd w siatkówce plażowej może         
wykonać zespół ? 

 

Temat: Piłka koszykowa 

Piłka koszykowa 

    Piłka koszykowa to sport drużynowy, w którym 
biorą udział 2 zespoły po 5 zawodników w każdym. 
Zwycięża drużyna, która uzyska większą liczbę 
punktów na koniec meczu. 

Mecz składa się z czterech 10 – minutowych kwart.          
Jeśli wynik jest nierozstrzygnięty, rozgrywa się tyle 5        
– minutowych dogrywek, ile konieczne do ustalenia       
wyniku meczu. 

  Podczas meczu do gry piłką używa się rąk. 

  Piłkę wolno: 

 - podawać 

 - rzucać 

 -zbijać-toczyć 

 - kozłować 

  Piłki nie wolno: 



 -umyślnie kopać nogą 

 -uderzać pięścią 

 - biegać z nią 

  Błędy w piłce koszykowej: 

 - podwójne kozłowanie 

 - błąd kroków 

 - błąd 3 sekund 

 - błąd połowy 

Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 28 na 15           
metrów. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

 

 

wf chłopcy 
(2 godz.) 
 

T. 
Kroczyński 

  Temat: Ćwiczenia RR i NN w różnych 
płaszczyznach z oporem ciała oraz kształtowanie 
skoczności. 
 
Ćwiczenia wykonujemy przez 30 sekund, odpoczynek 
20 sekund. 
Obwód powtarzamy 3 razy 

1. W leżeniu tyłem - „rowerek” 
2. W leżeniu przodem – RR i NN unieść nad 

podłogę, wykonywać ruchy tak jak przy pajacu  
3. Przysiady na całych stopach – stopy na 

szerokości bioder, RR w momencie przysiadu 
przenosimy nad głowę, w momencie wyprostu 
ciała, wyprostowane przed sobą. 

4. Szybkie przejścia z leżenia przodem do leżenia 
tyłem przez przysiad; i w drugą stronę: z 
leżenia tyłem do leżenia przodem również 
przez przysiad. 

  



5. Deska ( plank) – ciało w linii prostej, pośladki 
i brzuch napięte – podnosimy się do podporu 
przodem i powrót do deski. 

6. Leżenie tyłem, RR wzdłuż ciała, napięte 
mięśnie pośladkowe i brzucha – unieś 
miednicę i dolną część pleców, utrzymaj 
pozycję 3-5 sekund, wróć do pozycji 
początkowej. 

Obwód stacyjny: 
1. bardzo szybki bieg w miejscu z pracą RR i 

unoszeniem NN nad podłogę   20 sekund 
2.  w podporze przodem – szybkie wyrzuty NN 

w tył, napięte mięśnie brzucha, głowa na 
przedłużeniu kręgosłupa  20 sekund 

3. z przysiadu wyskoki w górę z klaśnięciem w 
dłonie nad głową   20 sekund 

4. w leżeniu tyłem – uniesienie bioder, NN 
postawione na podłodze ugięte pod kątem 90 
stopni – szybkie naprzemienne wyrzuty nóg do 
wyprostu w kolanie    20 sekund 

5. „choinki” - przysiad, wyrzut NN w tył, powrót 
do przysiadu, wyskok w górę   20 sekund 

6. w staniu wyskoki w górę z podciągnięciem 
kolan do klatki piersiowej( kuczne)  20 sekund 

 
Przerwy między poszczególnymi stacjami  40 sekund 
 



 
 
 

      

11.05 
pn 

fizyka  
(2 godz.) 
 

Krystyna 
Pełka 

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: 
1. Lekcja na Teams o godzinie 11-ej. 
2. przeczytać temat z podręcznika str. 180-182 

samodzielnie 
rozwiązane 
zadanie 1 str 

182 

w zakładce 
zadania 

lub wysłać 
zdjęcie 

nauczycielowi 
 

Lekcja na 
Teams 

o godzinie 11-ej. 

11.05 język polski Monika 
Kluzowska-
Carcamo 

Temat: Poznajemy imiesłowy- nieosobowe formy     
czasownika. 

Zapoznaj się z informacjami na temat imiesłowów       
(str. 282 w podręczniku) i ZAPAMIĘTAJ JE!!! Temat        
jest nowy, ważny i trudny. Zapisz w zeszycie        
poniższą tabelę. 

  



IMIESŁOWY 
PRZYMIOTNIKOWE 

IMIESŁOWY 
PRZYSŁÓWKOWE 

CZYNNE BIERNE WSPÓŁCZESNE UPRZEDNIE 

-ący 
-ąca 
-ące 
(np. 
czytający) 

-(o)ny 
-(o)na 
-(o)ne 
(np. 
czytany)  
 
-ty 
-ta 
-te 
(np. 
uszyty) 

-ąc 
(np. czytając) 

-wszy  
(dostawia- 
my po 
samogłosce 
w temacie 
czasownika, 
np. przeczy- 
tawszy, 
zrobiwszy); 
 
- łszy 
(dostawia- 
my po 
spółgłosce 
w temacie 
czasownika, 
np. 
poszedłszy, 
rozdarłszy); 

Te 
imiesłow
y 
tworzymy 
od 
czasow- 
ników 
niedoko- 

Te 
imiesłowy 
tworzymy 
od 
czasow- 
ników 
przechodn
ich. 

Te imiesłowy 
tworzymy od 
czasowników  
niedokona- 
nych. 

Te 
imiesłowy 
tworzymy 
od czasow- 
ników 
dokona- 
nych. 



nanych. 

Te imiesłowy 
odmieniają się jak 
przymiotniki (przez 
przypadki, liczby i 
rodzaje). 

Te imiesłowy się nie 
odmieniają (bo przysłówki 
także się nie odmieniają). 

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym polecenie 1 i 2        
ze str. 283 w podręczniku. 

Wykonaj polecenie 1 i 2 (str. 101-102) w zeszycie         
ćwiczeń. 

ZAPAMIĘTAJ PODZIAŁ IMIESŁOWÓW I ICH     
KOŃCÓWKI! 

11.05 historia 
(2 godz.) 
 

D. Zbroja 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.  

  

    UWAGA!   
25 maja 
przewiduję 
sprawdzian 
z działu V 
-Rzeczposp
olita-formo
wanie  
państwa.   

 



Tematyka: odzyskanie niepodległości, walka o 

granice, pierwsze lata niepodległej Polski  
  

  

  

SZCZEGÓŁY LEKCJI W ZAŁĄCZNIKU HISTORIA  

  

 

 

W czerwcu 

- 

kartkówka 

(zaległa) z 

tematów 

20,21,22. 

  

11.05 WdżwR D. Zbroja Temat: Komunikacja w rodzinie. 
 
 
Idealna rodzina to taka, w której między  członkami 
są serdeczne więzi. Są one spoiwem, 
dzięki któremu ludzie w czterech ścianach  nie czują 
się obco i samotnie. 
Nie oszukujmy się , nie wszystkie rodziny są idealne. 
Bywa , że brakuje harmonii 
między osobami mieszkającymi w jednym domu. 
Zdarzają się kłótnie lub członkowie 
rodziny  w ogóle ze sobą nie rozmawiają. 
Czy można stworzyć idealną rodzinę lub chociaż 
bliską ideałowi? 
Na pewno tak, ale wymaga to pracy wszystkich . 
Ważne, żeby nie myśleć tylko o potrzebach 
własnych ,lecz nauczyć się dostrzegać potrzeby 
innych członków rodziny. Liczy się wzajemne uznanie 
i kontakt. 

  



Ten kontakt może być niewerbalny( niewyrażony 
słowami) lub werbalny. 
Gest, spojrzenie, mimika, uśmiech, dotyk -to 
zachowania , które podświadomie  
ujawniają nasz stosunek do otoczenia. Spontaniczne 
wyrazy postaw uczuciowych 
trudniej ulegają zafałszowaniu niż słowa. 
Zdaniem niemieckiego psychologa Fritza Fischalecka  
ton i słowo -to dwa  
najistotniejsze czynniki kontaktu międzyludzkiego. 
Mogą pomagać nawiązać znajomość, 
ale i dzielić. 
Słowa mogą ranić, niszczyć, sprawiać ból , ale też 
wywoływać pozytywne przeżycia, 
wyzwalać dobry nastrój, wyrażać podziw ,szacunek. 
Bardzo istotny jest też ton głosu. Nasza wrażliwość 
na ton wypowiedzi jest większa  
niż na znaczenie słów. 
Warto uczyć się sprawnego porozumiewania z 
innymi. 
Jak dobrze ,uczciwie się komunikować? 
Mów wprost ,o co ci chodzi. 
Informuj otwarcie o twojej złości, irytacji.  
Mów wprost o swoich uczuciach 
Wypowiadaj otwarcie swoje obawy. 
Patrz na swojego rozmówcę, nie odwracaj się do 
niego plecami, nie pukaj  
się palcem w czoło ,kiedy ktoś ci coś proponuje. 
Potwierdzaj słowami lub mimiką ,gestami, że 
rozumiesz ,co mówi twój rozmówca. 
 



Starajmy poświęcać swój czas na spokojne 
wysłuchanie drugiego. 
Wspólnie łatwiej rozwiązywać problemy i 
pokonywać trudności. 
 
Co sądzisz o twierdzeniu, że nawet bez słów można 
wiele powiedzieć? 
Dlaczego otwartość wśród najbliższych jest dla 
wszystkich korzystna? 

11.05 religia 
(2 godz.) 
 

ks.P. 
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/Bezplatn
e-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Glo
sic-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. 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. 

Pracę 

samodzielną 

wysyłają mi 

wszyscy na 

Teams. 

Przypominam o 

nowym adresie: 

psudowski@sp2p

t.onmicrosoft.co

m 

  

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
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
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
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


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/Bezplatn
e-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Pra
wo-Krolestwa-Bozego-PREZENTACJA-DLA-KLASY-7-SP-DO-L
EKCJI-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-zatrzymani
e-koronawirusa-i-zdrowie-dla-zakazonych/ 

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
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
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
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
https://biblia.deon.pl/
https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o-zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla-zakazonych/
https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o-zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla-zakazonych/


pamiętając o szczególnie o lekarzach i całej służbie 
zdrowia 

      

12.05 
wt. 

matematyka B. Pęcina Temat: Działania na potęgach 
 
Forma pracy : praca z podręcznikiem. 
 
 
Zadania do samodzielnego rozwiązania w zeszycie: 
Zad 7,8,9,10/235  
Sprawdź, czy umiesz str. 237 
 

 

  

12.05 chemia 
(2 godz.) 
 

Zbigniew 

Zasępa 

  

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 

 Podręcznik str. 160-164 

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

Zdjęcia 
rozwiązanych 
zadań proszę 
wysłać na 
adres: 
zzasepa@sp2p
t.onmicrosoft.c
om 

 

Zapraszam na 
spotkanie on-line 
w poniedziałek 
11.05.20r. o 
godz.10.00. 

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

A.Kucińska Topic: Cultural intelligence 

Podczas zajęć przypomnimy sobie zasady stosowania 
czasowników  wyrażających nakazy , zakazy i porady. 

must  - musisz 
mustn’t  - nie wolno  Ci , masz zakaz 
have  to            /  has  to  - musisz , musi  ,muszę 
don’t  have to  / doesn’t have to – nie musisz, nie muszę  
should – powinieneś 
shouldn’t – nie powinieneś 

Będziemy wykonywać ćwiczenia  str. 52. (ćw) 

Topic: Obligation , prohibition, advice –exercises 

Ćwiczenia  utrwalające zasady stosowania  czasowników 
wyrażających nakaz, zakaz, poradę. 

Wykonujemy ćw. 2 i 7  str 88 (podr) 

Zaznaczamy odpowiedzi  i wysyłamy zdjęcie na mój nowy 
adres e-mail. Oceny otrzymają tylko wybrani uczniowie. 

 

Lekcja online w 
każdy wtorek, 
7b. godz.11. 
30  

 

 

 

 

 

 

Wysyłamy 
zdjęcie na 
adres:akucinsk
a@sp2pt.onmi
crosoft.com 

 

 

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


język 
angielski 
grupa 2 
(2 godz.) 

A.Grzesik Topic: Progress check Unit 6. 
 
Celem lekcji jest utrwalenie zwrotów z rodziału 6. 
 
Homework : Uczniowie mają za zadanie wykonać 
ćwiczenia:  
Ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6 p. 71( książka) 
 
Topic: Grammar revision Unit 6. 
 
Celem lekcji jest utrwalenie zagadnień gramatycznych 
z Unitu 6. 
 
Homework: Ex. 1,2,3,4,5 p. 73 ( książka) 

 
 
 
 
 
Homework 
wysłac na 
annagrzesik12
@wp.pl  

 

12.05 wf 
dziewczyny 

P. Wąchała Temat: Ćwiczenia w domu z piłką ręczną 

https://youtu.be/wBNmPIWKYrg 
 
  Temat: Sześć najlepszych ćwiczeń stosowanych w 
nauczaniu piłki koszykowej 

Piłka leży – uczeń siedzi w rozkroku, piłka leży          
pomiędzy jego nogami. Zadaniem ćwiczącego jest      
wprowadzenie piłki w ruch poprzez uderzenia z góry        
opuszkami palców w taki sposób, aby doprowadzić do        
kozłowania w p 

Piłka – klask – zadaniem ucznia jest jak najwyższy          
podrzut piłki, następnie należy wykonać klaśnięcie za       
plecami oraz złapać piłkę po koźle. 

Proszę 
poćwiczyć po 
ciężkim teście 
z piłki 
plażowej i 
odesłać 
zadowoloną 
minę z testem 
w ręku 

 

mailto:annagrzesik12@wp.pl
mailto:annagrzesik12@wp.pl
https://youtu.be/wBNmPIWKYrg


  

Kozłowanie pomiędzy nogami w marszu – zadaniem        
ucznia jest kozłowanie piłki prawą i lewą ręką między         
nogami, poruszając się w przód. 

Obustronny podrzut – ćwiczenie rozpoczynamy      
trzymając piłkę na wysokości pasa. Zadaniem ucznia jest        
podrzucanie piłki w górę, następnie złapanie jej za        
plecami i na odwrót. 

Podrzut – ćwiczenie polega na podrzucaniu piłki nad         
głowę, następnie wykonanie jak największej ilości      
klaśnięć. 

Kozłowanie z lewej do prawej – ćwiczenie polega na jak           
najszybszym przekazywaniu piłki z lewej do prawej ręki. 

  

 

wf chłopcy T. 
Kroczyński 

1. Temat: Doskonalimy rzuty piłką do kosza z 
różnych pozycji. 

2. Doskonalimy prowadzenie piłki kozłowaniem ze 
zmianą ręki i kierunku . 

 

  



Witam, proszę zapoznać się z treścią poniższych linków 

przedstawiający technikę rzutu do kosza z miejsca oraz 

rzutu do kosza z biegu  po kozłowaniu (dwutakt). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ 

(technika rzutu do kosza z miejsca)  

https://www.youtube.com/watch?v=WxWU9z354Gc 

(rzut piłki z biegu po kozłowaniu) 

najważniejsze przepisy gry w koszykówkę oraz 
filmiki do obejrzenia, prezentujące technikę podań, 
chwytów oraz kozłowania piłki w koszykówce.  

  

 
                                  Boisko do koszykówki  

https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ
https://www.youtube.com/watch?v=WxWU9z354Gc


 
 
 
 
Uproszczone zasady gry  

w koszykówkę 

Błędy w piłce koszykowej: 

● Błąd 3 sekund – gracz ataku przebywa w 
obszarze ograniczonym (tzw. "trumna") bez 
piłki lub nie podając lub nie oddając rzutu 
przez 3 sekundy. 

● Błąd 5 sekund – gracz po wznowieniu np. po 
zdobyciu punktów, lub autu przez rywala, 
trzyma piłkę i przez 5 sekund nie rozpoczyna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dy_w_pi%C5%82ce_koszykowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_3_sekund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_3_sekund
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_5_sekund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka


akcji swojej drużyny – drużyna traci piłkę na 
korzyść przeciwnika. 

● Błąd 8 sekund – drużyna musi wyprowadzić 
piłkę ze swojej połowy (obrony) w ciągu 8 
sekund. 

● Błąd 24 sekund – drużyna musi w ciągu 24 
sekund oddać rzut na kosz, a piłka musi 
dotknąć obręczy. Jeśli to nie nastąpi, drużyna 
przeciwna rozpoczyna grę z autu. 

● Błędy kozłowania 
● Aut – piłka opuszcza boisko, przeciwnik 

rozpoczyna grę w miejscu, gdzie piłka 
opuściła pole gry (linia boczna lub końcowa). 

● Faule – Zawodnik opuszcza parkiet 
popełniając 5. (FIBA) lub 6. (NBA) 
przewinienie. Faule dzielą się na: ofensywne 
(popełniane przez zawodnika atakującego) 
oraz defensywne (popełniane przez zawodnika 
broniącego). 

● Rzut za trzy punkty - Zawodnik oddający 
rzut zza wyznaczonej linii (6,75) zdobywa dla 
swojej drużyny 3 punkty. 

Kozłowanie jest przemieszczaniem żywej piłki przez 

zawodnika posiadającego ją, poprzez rzucenie, 

uderzanie, odbijanie jej o podłogę lub toczenie piłki 

po podłodze. Kozłowanie rozpoczyna się, kiedy 

zawodnik po wejściu w posiadanie żywej piłki na 

boisku, rzuca, uderza, odbija ją o podłogę lub toczy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_8_sekund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_24_sekund
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aut
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dy_koz%C5%82owania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aut
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99dy_w_koszyk%C3%B3wce#Faule
https://pl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Basketball
https://pl.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_za_trzy_punkty


piłkę po podłodze i dotyka jej ponownie, zanim ta 

dotknie innego zawodnika. Kozłowanie kończy się, 

kiedy zawodnik dotknie piłki jednocześnie obiema 

rękami lub pozwoli spocząć piłce w jednej lub obu 

rękach. W trakcie kozłowania piłka może być rzucona 

w powietrze pod warunkiem, że dotknie ona podłogi 

lub innego zawodnika, zanim zawodnik kozłujący 

ponownie dotknie piłki ręką. Zawodnik może 

wykonać dowolną liczbę kroków, kiedy piłka nie ma 

kontaktu z jego ręką. Jeśli zawodnik przypadkowo 

traci, a następnie odzyskuje posiadanie żywej piłki na 

boisku, to należy uznać, że poprawia chwyt piłki. 

Kozłowaniem nie jest (są): 

•Kolejne, następujące po sobie próby rzutu do kosza. 

•Poprawa chwytu piłki na początku lub na końcu 

kozłowania.  

•Próba wejścia w posiadanie piłki, poprzez uderzanie 

jej w pobliżu innych zawodników. 



•Wybicie piłki będącej w posiadaniu innego 

zawodnika.  

•Zablokowanie podania i wejście w posiadanie piłki. 

•Przerzucanie piłki z ręki do ręki i przytrzymywanie 

jej w jednej lub obu rękach, zanim dotknie podłogi, 

pod warunkiem, że nie zostaje popełniony błąd 

kroków. 

•Odbicie piłki o tablicę i ponowne wejście w jej 

posiadanie. Zawodnikowi nie wolno ponowić 

kozłowania po jego zakończeniu, chyba że stracił 

posiadanie żywej piłki na boisku z powodu: 

•Rzutu do kosza z gry. 

•Dotknięcia piłki przez przeciwnika. 

•Podania lub poprawy chwytu, przy którym inny 

zawodnik dotknął piłki lub został przez nią dotknięty 

Kroki-   to nielegalne poruszanie stopy lub obu stóp 

w jakimkolwiek kierunku, w czasie posiadania żywej 

piłki na boisku. Obrót, to legalny ruch zawodnika, 

który trzymając żywą piłkę na boisku, wykracza jedną 

ze stóp raz lub więcej razy w dowolnym kierunku, 



podczas gdy stopa drugiej nogi, zwanej nogą obrotu, 

pozostaje w stałym kontakcie z jednym punktem na 

podłodze 

 

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

pt0fxMKM  

                                              (podania i chwyty piłki) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n0T

XjFNsZ8o   

                                (kozłowanie)   

               https://pzkosz.pl/ ( dla 

zainteresowanych szczegółowe   

                                               przepisy 

gry w koszykówkę) 

 

 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWLpt0fxMKM
https://www.youtube.com/watch?v=cWLpt0fxMKM
https://www.youtube.com/watch?v=n0TXjFNsZ8o
https://www.youtube.com/watch?v=n0TXjFNsZ8o
https://pzkosz.pl/

