
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 
15.06.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Responding to a problem- reagowanie na problemowe sytuację.  

Strona 98 

Zadanie 1- uzupełnij dialog odpowiednimi słowami, posłuchaj i sprawdź (płyta z tyłu), jeśli 

masz problem z odsłuchaniem spróbuj odgadnąć jakie słowa pasują.  

Zadanie 2- zakryj dialog i napisz w zeszycie brakujące słowa. Potem sprawdź  z dialogiem.  

Przetłumacz wyrażenia na język polski.  

Homework- zadanie 4, zadaj/ odpowiedź na pytania używając zwrotów z zadania 2. Popatrz 

na przykład.  

 

JĘZYK NIEMIECKI 

 

DLA WSZYSTKICH 

Cele na dzisiejszą lekcję: 

 poznasz komunikaty o pogodzie 

 opiszesz pogodę na podstawie zdjęcia  

 poznasz nazwy elementów krajobrazu 

 opiszesz swoją ulubioną porę roku 

 zastosujesz w wypowiedziach czasownik werden 

NAPISZ W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI: 

Stunde 

Thema: Wie ist das Wetter? – Jaka jest pogoda? 

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODANYM PONIŻEJ MATERIAŁEM LEKSYKALNO – GRAMATYCZNYM: 

Die Sonne scheint. – Świeci słońce.  

Es ist sonnig. – Jest słonecznie.  

Es ist heiβ. – Jest gorąco.  

Es ist warm. – Jest ciepło.  

Es ist kalt. – Jest zimno.  

Es ist frostig. – Jest mroźnie.  

Es ist windig. – Jest wietrznie.  

Es ist neblig. – Jest mgliście.  

Es ist wolkig / bewölkt. – Jest pochmurno. 

Es blitzt. – Błyska się.  

Es donnert. – Grzmi.  

Es regnet. – Pada deszcz.  



Es schneit. – Pada śnieg.  

Es hagelt. – Pada grad.  

Es sind plus 5 Grad. – Jest plus 5 stopni.  

Es sind minus 5 Grad. – Jest minus 5 stopni.  

*** 

die Bäume – drzewa 

die Blumen – kwiaty 

die Sonne – słońce 

der Himmel – niebo 

die Vögel – ptaki 

*** 

gelb – żółty 

rot – czerwony 

blau – niebieski 

grün – zielony 

braun – brązowy 

weiβ – biały 

grau – szary 

schwarz – czarny 

bunt – kolorowy 

*** 

werden – sta(wa)ć się 

ich werde 

du wirst 

er, sie, es wird 

wir werden 

ihr werdet 

sie, Sie werden 

 

Posłuchaj: 

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 53 i 56 

https://docwiczenia.pl/ 

 

DLA CHĘTNYCH 

 

Pracuj z podręcznikiem wykonując wskazane zadnia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 123, ćwiczenie 2: Jaka jest pogoda w lecie, a jaka w zimie? Napisz zdania w 

zeszycie.  

 Strona 123, ćwiczenie 3: Posłuchaj prognozy pogody i powiedz, które informacje są 

zgodne z jej treścią. Następnie odpowiedz na pytanie.  

 

portal docwiczenia.pl (link poniżej) – kod: D75AUS – nagranie 54 

 

https://docwiczenia.pl/ 

https://docwiczenia.pl/
https://docwiczenia.pl/


 Strona 123, ćwiczenie 4: Wybierz A lub B i opisz ustnie zdjęcie.  

 Strona 125, ćwiczenie 2: Uzupełnij tekst wyrazami z zadania 1 i napisz go  w 

zeszycie.  

 Strona 125, ćwiczenie 3: Znajdź formy czasownika werden i uzupełnij nimi zdania. 

Napisz zdania w zeszycie.  

 Strona 125, ćwiczenie 4. Opisz w zeszycie swoją ulubioną porę roku.  

 

DLA WSZYSTKICH 

Pracuj z zeszytem ćwiczeń i wykonaj starannie na stronach: 91 i 

93 zadania 1, 2, 3 i 4. 

Skorzystaj z podanej notatki! 

 

DLA WSZYSTKICH 

 

TYM RAZEM NIC NIE WYSYŁAJ! 

 

 

 

HISTORIA 

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej w przededniu II wojny światowej 
 

* zwróć szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 

- międzynarodowe położenie II Rzeczypospolitej po zakończeniu II wojny światowej 

-sojusze i konflikty okresu międzywojennego 

- zasady polityki zagranicznej obozu sanacyjnego 

* przeanalizuj 

- oś czasu 

- noty biograficzne 

- tekst źródłowy: Cele polskiej polityki zagranicznej 

* skorzystaj z e-podręcznika: 

https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-ii-rp-w-l-1922-1936/D1H0JsY2F 

* uporządkuj wiedzę wykorzystując notatkę: 

1. W pierwszych latach niepodległości stosunki polityczne z sąsiadami były bardzo złe, 

ponieważ Polska odbudowała swoje terytorium ich kosztem. 

2. Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej 

a. w 1921 r. Polska zawarła sojusz z Rumunią 

b. w 1921 r. Polska zawarła sojusz Francją 

c. Józef Piłsudski był zwolennikiem projektu Międzymorza – plan zakładał stworzenie 

federacji państw Europy Środkowej 

3. Na sytuację Polski miała wpływ sytuacja międzynarodowa 

https://epodreczniki.pl/a/polityka-zagraniczna-ii-rp-w-l-1922-1936/D1H0JsY2F


a. w 1922 r. w Rapallo został zawarty traktat między Niemcami i ZSRS 

b. niekorzystnie na położenie Polski wpłynęły zawarte w 1925 r. traktaty w Locarno 

– zostały zawarte między Wielką Brytanią, Francją, Belgią i Niemcami 

– Niemcy gwarantowały z nich nienaruszalność swojej granicy zachodniej 

– zagrożenie dla Polski wynikało z tego, że granica polsko-niemiecka nie uzyskała takich 

gwarancji 

4. W lipcu 1932 r. Polska zawarła ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich 

trzyletni traktat o nieagresji – traktat został przedłużony do 1945 r. 

5. Od listopada 1932 r. do września 1939 r. ministrem spraw zagranicznych był Józef Beck 

6. Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym 

a. w okresie Republiki Weimarskiej stosunki polsko-niemieckie były wrogie - Niemcy dążyły 

do odzyskania ziem utraconych na rzecz Polski 

b. po dojściu Hitlera do władzy Piłsudski proponował Francji przystąpienie do wojny 

prewencyjnej z Niemcami 

c. wkrótce jednak nastąpiła normalizacja stosunków polsko-niemieckich – 26 I 1934 r. została 

zawarta polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy 

7. W latach trzydziestych XX w. Polska starała się prowadzić tzw. politykę równowagi i 

„równych odległości” 

a. polegała ona na tym, żeby utrzymywać stosunki z Niemcami i ZSRS na podobnym poziomie 

b. jej celem było uniknięcie angażowania się po stronie jednego sąsiada przeciwko drugiemu. 

 

 

MATEMATYKA 

Temat:  Przykłady graniastosłupów (str. 264 – podręcznik). 

Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni(str. 270 – podręcznik). 

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o 

https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-

graniastoslupow?playlist=603 

Przeanalizuj tematy z podręcznika oraz wideolekcje (pomiń graniastosłup prawidłowy 

trójkątny) , a następnie  rozwiąż  zadania w „Matlandii”. 

 

MUZYKA 

Temat: Słuchanie i śpiewanie piosenek.  

Zapraszam Was dzisiaj do posłuchania i obejrzenia filmików: 

https://www.youtube.com/watch?v=KFppTBdCse8&pbjreload=101 

https://www.youtube.com/watch?v=1xmNtfmJh2o
https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603
https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603
https://www.youtube.com/watch?v=KFppTBdCse8&pbjreload=101


https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM 

https://www.youtube.com/watch?v=gdVjVtpr55M 

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs 

https://www.youtube.com/watch?v=uqHt2VeYJN4 

https://www.youtube.com/watch?v=p-rSdt0aFuw 

https://www.youtube.com/watch?v=dZ9L8pGXnlg  

 

Dla chętnych:  

Zaśpiewaj jedną z poniższych piosenek: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HwANlpAk6-E 

Tekst: https://teksciory.interia.pl/fundacja-mlodzi-artysci-muza-muzyka-muz-krzysztof-

mrozinski-sl-ewa-andrzejewska-tekst-piosenki,t,668062.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=b-tanldg5Sw 

Tekst: strona 170 - 171 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic4yWW-fRPM
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https://www.youtube.com/watch?v=b-tanldg5Sw

