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BARDZO PROSZĘ O MAILA W DN  18 maja Z NASTĘPUJĄCYMI ZADANIAMI: 

Zad. 2 str. 253, Zad.5  str. 253, Zad. 11  str. 254, Zad.13 str.255 



 

Biologia 

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku  11.05.2020 

Podręcznik strona 195 – 199 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna 

https://www.youtube.com/watch?v=KIkHk__96Hg 

Notatka do zeszytu 

1.     Narządy zmysłów to narządy, które odbierają określone informacje ze 
środowiska zewnętrznego (bodźce) za pomocą wyspecjalizowanych 
receptorów. 

2.     Receptor- to komórka lub grupa komórek, które odbierają sygnały 
( bodźce) z otoczenia lub z wnętrza ciała. 

3.     Bodziec –to czynnik, który wywołuje pobudzenie receptorów. 

4.     Rodzaje zmysłów :  do zmysłów zaliczamy wzrok, słuch, równowagę, 
węch, smak, dotyk 

5.     Rola zmysłów: 

A.   Odbieranie różnych bodźców 

B.   Wysyłanie impulsów do układu nerwowego w celu ich analizy i 
przetwarzania 

6.     Budowa narządu wzroku: 

  

  

  

  

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna
https://www.youtube.com/watch?v=KIkHk__96Hg


A.   Rogówka – to przezroczysta błona zewnętrzna znajdująca się z 
przodu  gałki ocznej. Przepuszcza i załamuje światło. 

                 B. Twardówka - to  błona otaczająca zewnętrzną część gałki ocznej 
znajdującej się w oczodole. Chroni oko przed urazami . 

C.   Naczyniówka – to wielowarstwowa błona zawierająca liczne 
naczynia krwionośne. Odżywia wszystkie struktury gałki ocznej. 

D.   Tęczówka – to przednia część błony naczyniowej zawierająca 
liczne naczynia krwionośne, mięśnie źrenicy oka oraz komórki 
barwnikowe. Nadaje oczom barwę, chroni przed nadmierną 
ilością światła. 

E. Siatkówka   - to cienka błona wyścielająca wewnętrzną 
powierzchnię gałki ocznej. Zawiera komórki światłoczułe: 
czopki ( rozpoznają barwę, umożliwiają ostre widzenie, ale 
tylko przy jasnym oświetleniu) i pręciki ( reagują na niewielką 
ilość światła, dają czarno – biały obraz 

F. Plamka żółta – to miejsce o największym skupisku czopków. Jest 
miejscem powstawania obrazu !!! 

G.   Plamka ślepa – to obszar pozbawiony komórek światłoczułych z 
 którego wychodzi nerw wzrokowy 

H.   Źrenica – to otwór w tęczówce, przez który światło wpada do 
wnętrza oka 

I. Soczewka – to dwuwklęsła, przezroczysta struktura 
umożliwiająca ostre widzenie przedmiotów 

J. Ciało szkliste – półpłynna, przezroczysta substancja wypełniająca 
gałkę oczną 

 

 

7. Aparat ochronny oka: 



·        Powieki- zabezpieczają przed urazami mechanicznymi i 
nadmiarem światła 

·        Brwi i rzęsy – dodatkowa ochrona oka 

·        Spojówka- cienka błona wyściełająca wewnętrzną część powiek 
i przednią część gałki ocznej. Nawilża gałkę oczną przez 
wydzielanie śluzu !!! 

·        Gruczoły łzowe wydzielają łzy, które oczyszczają powierzchnię 
oka, nawilżają ją i oczyszczają z zabrudzeń 

8.     Adaptacja polega na regulacji wielkości źrenicy. Jest to przystosowanie 
oka do widzenia w różnych warunkach ( w ciemności albo w bardzo 
silnym świetle) !!!! 

9.     Akomodacja to zmiana kształtu soczewki. Jest to przystosowanie oka do 
widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości !!! 

  

Temat: Wady wzroku 14.05.2020 

 Podręcznik strona 203 – 106 i strona 198 

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DCykSImvC 

https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc
-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH 

   Do lekcji będą potrzebne wiadomości z budowy oka ,musisz więc nauczyć się 
budowy oka, aby zrozumieć jak powstaje obraz. 

 Notatka z lekcji 

1. Powstawanie obrazu 

  

  

  

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DCykSImvC
https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH
https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DiyCpP8iH


 Obraz powstaje na siatkówce.  Jest on pomniejszony, odwrócony i 
rzeczywisty. 

2. Wady wzroku: 

a. Krótkowzroczność – obraz powstaje przed siatkówką. 
Korekcja wady za pomocą soczewki rozpraszającej (-) 
(wklęsłych) 

b. Dalekowzroczność – obraz powstaje za siatkówką . Korekcja 
wady za pomocą soczewki skupiającej (+ ) ( wypukłej) 

c.      Astygmatyzm – promienie wpadające do oka załamują się pod 
różnymi kątami i w różnych płaszczyznach. Obraz jest 
rozmazany lub zniekształcony. Korelacja wady za pomocą 
soczewek cylindrycznych 

d. Zez – osłabienie mięśni ocznych . Korelacja wady za pomocą 
odpowiednich okularów, ćwiczeń , zabiegu chirurgicznego 

3. Choroby oczu: 

·        Zapalenie spojówek – powoduje swędzenie, pieczenie i ból. 
Należy często myć ręce i nie trzeć oczu, by nie przenosić bakterii i 
wirusów do oka. !!!! 

·        Jaskra – wywołana jest zbyt wysokim ciśnieniem płynu wewnątrz 
oka, powoduje zwężenie pola widzenia. Może prowadzić do 
ślepoty 

·        Zaćma – zmętnienie soczewki wywołane starzeniem się 
organizmu. Może prowadzić do ślepoty 

 Praca domowa. 

 Naucz się budowy oka, oraz wad  wzroku. 

JĘZYK POLSKI 

11- 15.05.2020r. 

poniedziałek- środa 



Temat: Składamy wyrazy. 

Podręcznik strona 326- 327 

Zapamiętaj informacje z nowej wiadomości. 

Ćwiczenia- 1,2,3,5 wykonaj w zeszycie. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu. 

Czwartek 

Temat: Pisownia przymiotników złożonych. 

Podręcznik strona 328. 

Ćwiczenia 1 i 2 do zeszytu. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu. 

W tym tygodniu czekam na zaległe prace. Nie zadaję nowych do przesłania, 
tylko o nauczenie się informacji z nowych wiadomości. 

Pozdrawiam serdecznie:) 

 

INFORMATYKA gr. dziewczat 
12 maja 2020 

Temat: Sposoby przedstawiania algorytmów (str. 102-107) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 

 

 

INFORMATYKA gr. chłopców 

Temat: Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.                   11.05.2020 

1. Przeczytaj pkt. 3 i 4 z tematu 15 str. 175-178 
2. Wykonaj ćw. 10/178, 12,13/177 



3. Tym razem nie wysyłacie plików z tego tematu. Czekam na zaległe prace. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 
NAGRANIA DO PODRĘCZNIKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia w postaci plików MP3 

TOPIC: WILL, TO BE GOING TO – EXERCISES 

GRUPA DZIEWCZĄT: 11.05.2020 

GRUPA CHŁOPCÓW: 12.05.2020 

● Przed przystąpieniem do ćwiczeń przypomnij sobie zagadnienia 
gramatyczne dotyczące „will/won’t” oraz struktury „to be going to”.
Wykonaj ćwiczenia online
https://wordwall.net/pl/resource/29360/goinghttps://wordwall.net/pl/r
esource/1551496/angielski/going 

● W zeszycie ćwiczeń wykonaj następujące ćwiczenia:  
Ćw.2/46 – uporządkuj wyrazy i napisz zdania 

● Ćw.3/46 – napisz pytania 
● Ćw.6/46 – napisz zdania używając struktury”to be going to” 
● Ćw.7/46 – Napisz zdania wykorzystując wyrazy z ramki wg wzoru 

TOPIC: SUFFIXES 

Na tej lekcji nauczymy się tworzyć rzeczowniki od czasowników 

GRUPA DZIEWCZĄT: 13.05.2020 

GRUPA CHŁOPCÓW: 12.05.2020 

● Z podręcznika z ćw.1/80 wypisz czasowniki i dopisz do nich polskie 
znaczenia 
  

● Przepisz tabelkę do zeszytu – formy rzeczowników utworzono poprzez 
dodanie końcówki -ion oraz – ment 
 

 

verbs-czasowniki  Nouns - rzeczowniki
 

celebrate  celebration
 

connect connection 

https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
https://wordwall.net/pl/resource/29360/goinghttps://wordwall.net/pl/resource/1551496/
https://wordwall.net/pl/resource/29360/goinghttps://wordwall.net/pl/resource/1551496/
https://wordwall.net/pl/resource/1551496/angielski/going


decorate decoration 

develop  development 

              educate  education 

enjoy
 

              enjoyment  

equip                equipment
 

excite
 

           excitement
 

move movement 

possess               possession
 

predict prediction
 

suggest 

 

suggestion
 

 

 

● Ćw.4/80 podręcznik -uzupełnij zdania odpowiednimi rzeczownikami  
 

 

TOPIC: SUFFIXES – EXERCISES 

GRUPA DZIEWCZĄT: 13.05.2020 

GRUPA CHŁOPCÓW: 15.05.2020 

Dzisiaj więcej ćwiczeń utrwalających 

● Przypomnij sobie czasowniki i rzeczowniki od nich tworzone z 
poprzedniej lekcji. Wykorzystując to słownictwo zrób ćwiczenie online 
 

https://wordwall.net/pl/resource/1042526/angielski/suffixes-all-clear-7 

● W ćwiczeniówce w ćw.7/45 wpisz wyrazy do odpowiedniej kolumny 
  

● Ćw.8/45 – od podanych czasowników utwórz rzeczowniki 
  



● Ćw.9 – spójrz na obrazki i uzupełnij zdania 
  

● Ćw.10 i ćw.11/45 – uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki 
 

 

RELIGIA 

12. 05. Temat: Nauka pieśni ,,Chwalcie łąki umajone" 

Kochani! Kilka razy zaśpiewajcie tę pieśń (dostępna na YouTube). W razie 
braku dostępu skorzystajcie z talentów wokalnych Mamusi lub Babuni... 

 

15. 05. Temat: Mesjasz - On przyniesie prawo 

Przeczytajcie rozdział 25 (str.66 - 67), napiszcie (na stokrotkę) odpowiedź na 
pytanie: Jakie wydarzenie, opisane przez Ewangelistów, stało się granicą 
między tzw. ,,życiem ukrytym" Pana Jezusa w Nazarecie, a Jego publiczna 
działalnością? 

Szczęść Boże! 

 
PLASTYKA 
 
 
Temat: Różne oblicza architektury. 

 

Przeczytajcie proszę rozdział na temat architektury w książce do plastyki od strony 49 – 52. 

Następnie zapiszcie w zeszycie najważniejsze, waszym zdaniem, informacje. 

(Notatki nie przysyłajcie na maila) 

 

Pamiętajcie o zaległych pracach. 

Pozdrawiam :) 

 

 



Geografia kl.7b 

T. Ochrona przeciwpowodziowa, a występowanie i skutki powodzi 

Zapiszcie temat w zeszycie. Obejrzyjcie filmik na stronie: 

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

W zeszytach ćwiczeń zróbcie ćw. 1-3 str. 104 

Napiszcie w zeszytach co jest główną przyczyna powodzi w Polsce oraz jak zapobiegać powodziom 

T. Warunki produkcji energii z różnych źródeł 

Zapiszcie temat w zeszycie, następnie obejrzyjcie film 
https://www.youtube.com/watch?v=1P_IJMBmvWY 

na stronie https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf 

możecie uporządkować i sprawdzić swoją wiedzę. 

Następnie zróbcie ćw. 1- 3 str. 106 w zeszytach ćwiczeń. Pozdrawiam serdecznie 

 

12.05.2020 

Muzyka 

Temat: Współczesne aranżacje muzyki klasycznej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk to link do muzyki, której proszę posłuchać w 
wolnym czasie 

Proszę poświęcić również na nadrobienie zaległości z lekcji poprzednich. Część osób wysyła mi 
regularnie efekty swojej pracy (gra na instrumencie, solmizacja, śpiew piosenek, notatki, 
prezentacja/portfolio) a część nie odezwała się do tej pory ani razu. 

 

 

Efektami Waszej pracy możecie się ze mną dzielić wysyłając e-mail – 
winiarskisp3piotrkow@gmail.com podając w tytule wiadomości imię i nazwisko oraz klasę. :) 

Język niemiecki 

Grupa: dziewczynki 

https://www.youtube.com/watch?v=fveuwhC-jpg
https://www.youtube.com/watch?v=1P_IJMBmvWY
https://www.youtube.com/watch?v=1P_IJMBmvWY
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-energii-w-polsce/D1AhQobcf
https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk


Data: 11.05.2020 

Thema: Monate und Jahreszeiten. / Miesiące i pory roku. 

1. Zapisz w zeszycie nazwy miesięcy w języku niemieckim i naucz się ich na pamięć: 

Januar – styczeń 

Februar – luty 

März – marzec 

April – kwiecień 

Mai – maj 

Juni – czerwiec 

Juli- lipiec 

August – sierpień 

September – wrzesień 

Oktober – październik 

November – listopad 

Dezember – grudzień 

UWAGA: wszystkie nazwy miesiąca w języku niemieckim są rodzaju męskiego, czyli mają 
rodzajnik der. Jeżeli chcemy powiedzieć np. w maju, w czerwcu, to przed nazwą miesiąca 
używamy im, np. 

im Mai- w maju 

im Juni – w czerwcu 

Aby poćwiczyć prawidłową wymowę nazw miesięcy obejrzyj filmik na stronie: 
https://www.youtube.com/watch?v=x-e39outjsU 

2. Zapisz w zeszycie nawy pór roku w języku niemieckim i naucz się ich na pamięć: 

der Frühling - wiosna 

der Sommer - lato 

der Herbst - jesień 

der Winter - zima 

https://www.youtube.com/watch?v=x-e39outjsU
https://www.youtube.com/watch?v=x-e39outjsU


UWAGA: Jeżeli chcemy powiedzieć np. wiosną, latem, jesienią, zimą, to przed nazwą pory 
roku również  używamy im, np. 

im Sommer - latem 

3. Wykonaj pisemnie ćwiczenie 2/str.122(Uzupełnij właściwe nazwy miesięcy) 

Data: 13.05.2020 

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

1.      Zapisz w zeszycie z ćw. 1/123 wszystkie zwroty, określające pogodę i przetłumacz je na 
język polski. Skorzystaj ze słowniczka / str. 134. Naucz się zwrotów na pamięć. 

2.      Wykonaj pisemnie ćw. 2/123 

a) Odpowiedz na pytanie: Wie ist das Wetter im Sommer und im Winter?/ jaka jest pogoda               
latem i zimą? 

Uwaga: Pamiętaj o poprawnym szyku wyrazów w zdaniu! 

Podmiot + orzeczenie + ………., np. Es ist heiβ im Sommer. 

lub ………+ orzeczenie + podmiot + ………, np. Im Sommer ist es heiβ. 

  

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Jak sobie radzić z agresją w sieci? 

Internet to przestrzeń wielu możliwości, zarówno jeśli chodzi o zdobywanie informacji, jak i             
komunikację. Zdarza się jednak, że ta ostatnia nie przebiega zgodnie z regułami kultury i              
życzliwej współpracy. Anonimowość w sieci sprawia, że niektórzy formułują swoje          
komunikaty w sposób agresywny. Warto zatem wiedzieć, jak wyrażać swoje zdanie w            
Internecie i reagować na ewentualne przejawy agresji w sieci. 

  

1. Obejrzyj krótki film na stronie     
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci 

  

2. Po obejrzeniu filmu, zastanów się nad odpowiedziami na pytania: 

a)      Co jest najlepszym lekarstwem na hejt w sieci? 

b)      Co to znaczy, że można porozumiewać się bez przemocy? 

  

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-sobie-radzic-z-agresja-w-sieci


3.      Zapamiętaj: 

Konstruktywna krytyka jest komentarzem odnoszącym się do tematu, czy zachowania,          
a nie do osoby. Koncentruje się na tym, co dana osoba zrobiła i jak naszym zdaniem                
może zrobić to lepiej, przez co jest wskazówką zachęcającą do rozwoju. 

Hejt to komentarz wymierzony przeciwko osobie, pokazujący czyjąś niechęć, pogardę i           
wrogość. Często wyrażony jest w sposób obraźliwy i wulgarny. 

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują, czy          
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy        
nienawiści, bazujące na nietolerancji. 

  

4.      Sposoby radzenia sobie z hejtem: 

a)      Ignorowanie 

b)      Usuwanie komentarzy 

c)      Odpowiadanie w przyjaznym tonie 

d) Odpowiadanie z nazwaniem zachowania autora komentarza, np. „To,         
co piszesz jest agresywne i nie zgadzam się na to” 

e)      Zgłoszenie hejtu administratorowi portalu 

f)       Zgłoszenie hejtu jako przestępstwa 

 

CHEMIA  

WAŻNE : PROSZĘ ABY NR 4 i 17 PRZESŁAŁ MI NAJPÓŹNIEJ DO WTORKU DO              
GODZ. 20.00 ZADANIA Z POPRZEDNIEGO TYGODNIA (ZAD.1,2,3 PODANE W         
NOTATCE; ZAD. 1 i 6 STR.136 ORAZ ZADAŃ ZE STOSUNKU MASOWEGO) 

Temat: Prawo stałości składu- obliczanie składu procentowego związku  

Dzisiaj dowiecie się jak oblicza się skład procentowy związku o podanej nazwie bądź             
podanym wzorze. 

Zad. 1 

Oblicz skład procentowy następującego związku 

a) o wzorze MgBr2 

b) o nazwie tlenek siarki (VI) 



Przystępując do obliczeń postępuj zgodnie ze schematem: 

Ad. a 

1) Odszukaj w układzie okresowym masy atomowe tworzące związek. W naszym          
przypadku jest to masa mMg = 24u   i masa mBr = 80u. 

2) Oblicz masę cząsteczkową omawianego związku mMgBr2= 24u + 2·80u=184u 

3) Metodą proporcji oblicz zawartość procentową magnezu w MgBr2 

  

4) Oblicz zawartość procentową drugiego pierwiastka, czyli w tym przypadku bromu: 

100% - 13% = 87% 

5) Napisz odpowiedź: Zawartość procentowa magnezu w bromku magnezu wynosi         
13% a bromu 87%. 

  

Ad. B Zanim przystąpisz do omówionego schematu musisz stworzyć wzór tlenku siarki            
(VI) 

Będzie to SO3. 

mS= 32u m0= 16u 

mSO3= 32u + 16u·3= 32u+ 48u= 80u 

Obliczam najpierw zawartość procentową siarki: 

 
Obliczam zawartość procentową tlenu: 

100% - 40% = 60% 

Odp.: Zawartość procentowa siarki w tlenku siarki (VI) wynosi 40% a tlenu 60%. 

Zadanie do zrobienia : 

Oblicz, w którym ze związków większa jest zawartość procentowa glinu - w tlenku             
glinu czy w Al2S3. 

Teraz nauczysz się w jaki sposób obliczamy zawartość procentową związku jeśli mamy            
podany stosunek masowy pierwiastków. 



Zad. 2 

Oblicz zawartość procentową pierwiastków w związku, w którym stosunek masowy          
siarki do tlenu wynosi 2:3 

W takim przypadku postępujemy następująco:   

Ilość siarki oznaczymy jako 2a 

Ilość tlenu oznaczymy jako 3a 

Masę całego związku oznaczymy jako 5a bo 2a+3a 

I teraz postępujemy podobnie:  

  

Zawartość procentową siarki liczymy 100%- 60%= 40% 

Odp.Zawartość procentowa siarki wynosi 40% , a tlenu 60%. 

Zadanie do zrobienia: zad. 4 str. 141 

  

Temat :Prawo zachowania masy 

Zachęcam do obejrzenia filmiku zamieszczonego pod linkiem:       
https://lekcjewsieci.pl/prawo-zachowania-masy/?fbclid=IwAR2tq58brw-wt895YP0VNq
qnDK7sHeRikzRU8ofy4w_1hqeY4rZvUpNwL74 

Proszę abyście z filmu zapisali : 

-treść prawa zachowania masy 

- treści i rozwiązania podanych zadań (nie wymagam od was zapisu reakcji za pomocą              
symboli i wzorów- na to przyjdzie czas- więc piszecie reakcję tylko słownie) 

Po przeanalizowaniu zadań z filmu zachęcam do zrobienia zad. 1,2,3 str. 150            
(podręcznik) 

  

  

Fizyka 

14.05.2020  

Temat: Rozwiązywanie zadań z siły wyporu. 

https://lekcjewsieci.pl/prawo-zachowania-masy/?fbclid=IwAR2tq58brw-wt895YP0VNqqnDK7sHeRikzRU8ofy4w_1hqeY4rZvUpNwL74
https://lekcjewsieci.pl/prawo-zachowania-masy/?fbclid=IwAR2tq58brw-wt895YP0VNqqnDK7sHeRikzRU8ofy4w_1hqeY4rZvUpNwL74
https://lekcjewsieci.pl/prawo-zachowania-masy/?fbclid=IwAR2tq58brw-wt895YP0VNqqnDK7sHeRikzRU8ofy4w_1hqeY4rZvUpNwL74


 

Zadanie 1 

Oblicz wartość siły wyporu działającej na ciało o objętości 0,01m3 zanurzone całkowicie            
w nafcie (gęstość nafty odczytaj w tabeli) 

Zadanie 2 

Oblicz wartość siły wyporu działającej na ciało o objętości 1 m3 zanurzone do połowy w               
wodzie. (gęstość wody odczytaj z tabeli) 

Zadanie 5.115 str. 76 ( dla chętnych - zbiór zadań) 

(do wykonania w zeszycie) 

 

15.05.2020 

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona. 

1. Jeśli na ciało działają siły, które się nie równoważą, to porusza się ono z               
przyspieszeniem. 

( przypominam, że pojęcie przyspieszenia dotyczy zarówno ruchu przyspieszonego jak i           
opóźnionego) 

2. Jeśli na ciało działa kilka sił składowych, to możemy je zastąpić siłą wypadkową. 

Jeśli wartość tej siły jest stała, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym             
lub jednostajnie opóźnionym. 

3. Wartość przyspieszenia zależy od: 

a) masy ciała 

b) wartości siły wypadkowej 

 

 

 

 

 

 



 

4. Druga zasada dynamiki Newtona: 

a = Fw / m 

(Treść jest zapisana na stronie 188) 



5. Swobodne spadanie ciał – zachodzi wówczas, gdy ciało spada pod wpływem siły             
ciężkości z pominięciem oporu powietrza. Sił ciężkości jest jedyną siłą działającą na            
ciało, więc porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym (gdybyśmy ciało          
podrzucili do góry – byłby to ruch jednostajnie opóźniony) 

Przyspieszenie z jakim ciało spada swobodnie nazywamy przyspieszeniem ziemskim 

 i w Polsce wynosi około 9,81 m / s2. 

6. Szybkość, jaką ciało uzyskało podczas swobodnego spadania w czasie “t” trwania            
ruchu, obliczamy za pomocą wzoru : 

v = g * t 

a drogę , jaką przebyło w tym czasie 

h = ½ * g * t2 

( Wzory te stosujemy wtedy , gdy szybkość początkowa ciała jest równa zero) 

 

HISTORIA 

13.05.2020 

Temat: ZSRS – imperium komunistyczne 

Proszę wpisać notatkę do zeszytu. W treści notatki znajdują się odwołania do podręcznika,             
które pomogą zrozumieć temat. 

1. 30 grudnia 1922 roku w Moskwie utworzono Związek Socjalistycznych Republik           
Sowieckich (ZSRS). 

2. Po śmierci Włodzimierza Lenina przywódcą ZSRS został Józef Stalin (zapoznaj się z             
biogramem Józefa Stalina, podręcznik, str. 200). 

3. Stalin wprowadził kult jednostki, poddał całkowitej kontroli społeczeństwo, stosował          
bezwzględne metody walki ze swoimi przeciwnikami (zapoznaj się z informacjami –           
„Propagandowy wizerunek Stalina” oraz zapamiętaj, co oznacza określenie „wielka czystka”,          
podręcznik str. 201). 

4. W ZSRS upaństwowiono większość sektorów gospodarki, wprowadzono kolektywizację         
rolnictwa (zapamiętaj pojęcia: kolektywizacja rolnictwa, sowchozy, kołchozy, gospodarka        
planowana, podręcznik str. 202). 

5. W latach 1932-1933 na Ukrainie komuniści wywołali klęskę głodu (zapamiętaj informacje            
„Głód na Ukrainie”, podręcznik str. 204). 

6. Przeciwnicy systemu komunistycznego byli prześladowani, zsyłani do obozów pracy-          
łagrów (zwróć uwagę na działania NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych,           
podręcznik, str. 203).  



14.05.2020 

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym 

W ramach tego tematu proszę o przygotowanie samodzielnej notatki z treści zawartych w             
podręczniku str. 205 - 209. Uczniowie, którzy będą mieli trudności mogą wykorzystać cztery             
punkty z podsumowania tego tematu (str. 215). 

Proszę, aby tym razem samodzielna praca nie była wysyłana do mnie. Skontaktuję się przez              
e-mail z uczniami, od których będę wymagała tej notatki w celu poprawy oceny. 

Uczennice i uczniowie, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za wcześniejsze prace            
domowe dostaną odpowiedzi do 18.05.2020 r. 

Nadal można przysyłać zaległe prace domowe na e-mail: agnieszka.annna@poczta.onet.pl  

 

 

Niemiecki 
13 maja 2020 

Temat: Verbesserung der Kontrollarbeit – Kapitel 5 

 

Prace klasowe przesłane po ukazaniu się odpowiedzi na stronie internetowej szkoły, 

będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

 

1. Napisz liczbę po niemiecku: 
 

1. 723 - siebenhundertdreiundzwanzig 
  

2. 2365 - zweitausenddreihundertfünfundsechzig 
  

3. 14290 - vierzehntausendzweihundertneunzig 
  

4. 580916 - fünfhundertachtzigtausendneunhundertsechzehn 
 

2. Odmień czasowniki modalne przez osoby: 
 

1. dürfen: ich darf, du darfst, er/sie/es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie/Sie 
dürfen 
  

2. sollen: ich soll, du sollst, er/sie/es soll, wir sollen, ihr sollt, sie/Sie 
sollen 
 

mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl


3. Napisz przymiotnik/przysłówek w stopniu równym, wyższym i 
najwyższym. 
 

1. mały/mało: klein, kleiner, der,die,das kleinste/am kleinsten 
  

2. szybki/szybko: schnell, schneller, der,die,das schnellste/am schnellsten 
  

3. stary/staro: alt, älter, der,die,das älteste/am ältesten 
  

4. dobry/dobrze: gut, besser, der,die,das beste/am besten 
 

4. Przetłumacz na język niemiecki. 
 

1. On jest tak samo duży jak ja.-Er ist genauso/so groß wie ich. 
  

2. Rękawice bokserskie-die Boxhandschuhe 
  

3. Ona skacze najwyżej ze wszystkich.-Sie springt am höchsten von allen. 
  

4. Piłka-der Ball 
 

5. *Przetłumacz na język niemiecki.* 
 

5. Ja chciałbym być najlepszy.-Ich möchte die Beste sein. 
  

6. My chcemy zwiedzić pałac Nyphenburg i plac Mariacki.-Wir wollen das 
Schloss Nyphenburg und den Marienplatz besuchen/besichtigen. 
 

 

15 maja 2020 

Temat: Heute ist der vierte Juni. (str. 124 - Dziś jest czwarty czerwca) 

1. Powtórz liczebniki od 0 do 100 po niemiecku. 
  

2. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

3. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

4. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


