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Biologia 

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku  13.05.2020 

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. 

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


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: 

  

  

  

  

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 

  

  

  

  

  

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

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


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. 

 

Informatyka  

Chłopcy 14.05.2020 r. 



Temat: Opracowywanie tekstu.  

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl 

następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – Informatyka klasa 
VII  

2. Przeczytaj tekst str. 90-96. 

3. Wykonaj ćwiczenie z podręcznika: 9  s. 96 

Tym razem proszę nie przesyłać do mnie plików. 

 

 JĘZYK POLSKI 

KOCHANI - WSZYSTKIE NOTATKI Z KOLEJNYCH LEKCJI 

I PRACE DOMOWE PRZESYŁACIE OBOWIĄZKOWO NA MAILA 

12 maja 2020 r.  

Temat: Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Ojczyzna? 

Jak się już zorientowaliście, zaczynamy nowy blok tematyczny - OJCZYZNA. 

Jest to bardzo ważny dział, ponieważ zawiera mnóstwo treści obowiązkowych 

na egzaminie ósmoklasisty. Bardzo Was proszę o poważne podejście do 

omawianych zagadnień i utworów. Nie jest to trudna tematyka, ale utwory 

pochodzą głównie z romantyzmu, więc język dla Was nie do końca zrozumiały. 

1. Zacznijmy zatem od bardzo wymownego, przepełnionego symboliką 

obrazu Jacka Malczewskiego (str.151 podręcznika). 

Kilka słów o autorze : 

Jacek Malczewski to uczeń samego Jana Matejki  - symbolista okresu Młodej 

Polski - swoją twórczością pragnął budzić ludzkie sumienia, wzywać do walki o 

wolność (przypomnienie - to okres trudny w historii naszego narodu, przełom 

XIX i XX w. , kończący się symboliczną dla nas datą 1918 r.) 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/


Obraz z Waszego podręcznika  to część TRYPTYKU (TRZY OBRAZY): 

,,PRAWO”, ,,OJCZYZNA”, ,,SZTUKA” - przyjrzyjcie mu się z uwagą. 

Pomyślcie, co znajduje się na jego pierwszym planie, co na drugim; co 

szczególnie przykuwa Waszą uwagę; jakich barw użył artysta... 

Zapisz w zeszycie: 

WYMOWA 

W drugiej części tryptyku Jacka Malczewskiego, którym jest obraz 

„Ojczyzna”, mamy do czynienia ze zbiorowym i ponadpokoleniowym 

wymiarem życia. Można by powiedzieć, że  naród trwa przez wieki , dzięki 

narodzinom coraz to nowych pokoleń , które są nadzieją na przyszłość. 

SYMBOLE  

matka - pokazana w popiersiu (bardzo rzeźbiarsko, bardzo mocno) - 

to MATKA OJCZYZNA ; 

jej twarz - bardzo smutna, wręcz tragiczna; 

włosy - wpięte w nie OSTY - symbol smutku nieszczęścia, cierpienia; 

czerwony płaszcz -symbolika z ikonografii chrześcijańskiej – Jezus był tak 

ubrany przed ukrzyżowaniem, żeby dodać mu upokorzenia i cierpienia 

(czerwień – chwała - ale i nadzieja ?); 

kij, na którym wspiera się matka – symbol braku stałego miejsca, oparcia, 

tułaczki po dziedzińcu historii – przecież Polski na mapie wtedy nie było; 



tłem jest pole, na którym widzimy kwiaty polne: rumianek, chabry itp. ;daleko 

na horyzoncie można też zauważyć trzy kościelne wieże. 

twarze dzieci – smutek; 

Czym zatem jest Ojczyzna?  

Artysta zdaje się mówić: to polska ziemia, polski pejzaż, ale też religia jako 

element tego pejzażu. Zresztą nie tylko jako element pejzażu, gdyż Matka 

Ojczyzna ma także naszyjnik z krzyżykiem. 

W dłoni dziewczynki widzimy obrączkę, będącą częścią kajdan. Zapewne jest 

to symbol ZNIEWOLENIA, ale może i przyszłego pokolenia Polaków, które 

zerwie kajdany, wyzwoli się z przeszło stuletniej niewoli. W każdym razie fakt, 

że to właśnie dziecko trzyma te kajdany zdaje się wskazywać na to, że też ona 

jest personifikacją Ojczyzny – jej przyszłej postaci. 

Na razie jednak sytuacja jest niewesoła, wszystkie trzy twarze są smutne. 

Chłopczyk jest za mały, by wziąć sprawy we własne ręce, a matka musi się 

samotnie opiekować dziećmi, a nią samą nie ma się kto się zaopiekować. 

Pewnie jest wdową. Może to symbolizować obrączka na małym palcu prawej 

dłoni. 

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

Kochani , to tylko namiastka tego, o czym będziemy mówić na następnych 

lekcjach. Interpretacja tego obrazu niech będzie więc niejako przedwstępem 

do tego, co przed nami. 

13 maja 2020 r.  

Temat : Adam Mickiewicz - romantyczny Tyrteusz. Sylwetka wieszcza  



na   tle epoki. 

1. Na podstawie wiadomości z podręcznika (str. 152 -153) uzupełnijcie         
CV Adama Mickiewicza najważniejszymi informacjami     
(wg wytycznych): 

 

CV Adama Mickiewicza 

 
Imię i nazwisko  
 

  

Data urodzenia    

Wykształcenie 
 

  

Doświadczenie zawodowe   

Dorobek twórczy   

Pasje i zainteresowania   

Działalność społeczna   



Szczególne umiejętności   

 

Zapisz:  

Tyrteusz - grecki śpiewak i poeta VII w.p.n.e- wg legend miał zostać wysłany 
przez Ateńczyków na pomoc Spartanom podczas II wojny messeńskiej, aby 
zagrzewać ich do boju swoimi pieśniami.  

Od jego imienia powstał rodzaj poezji patriotycznej  - tzw. poezja tyrtejska, 

nawołująca do walki w obronie wolności.  

2. Praca domowa:  

Poszukaj w różnych źródłach informacji o Emilii Plater , zwłaszcza o jej udziale 

w powstaniu listopadowym i o okolicznościach śmierci. Sporządź krótką 

notatkę. 

 

 

 

14 maja 2020 r. 

Temat: Romantyczny wzór patrioty w czasach powstania listopadowego. 

 

ADAM MICKIEWICZ ,,ŚMIERĆ PUŁKOWNIKA” 



Rodzaj literacki - liryka (tzw. sytuacyjna) 

Gatunek literacki - ballada 

Czas wydarzeń - 

Miejsce wydarzeń - 

Bohater -  

Doskonale już wiecie, kim była i jak zginęła Emilia Plater. Zapoznajcie się teraz 

z Mickiewiczowską wizją tego, co wydarzyło się w pewnej puszczy … 

w doskonałej (wg mnie oczywiście ) muzycznej interpretacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=05aor0qs9-M  

Tekst znajdziecie w swoim podręczniku na str. 154-155 

1. Teraz spróbujcie sami zinterpretować ustnie dzieło Mickiewicza, 

odpowiadając na pytania z zadań 1,2, 3, 4,5, 6. 

             Na tej podstawie uzupełnijcie elementy notatki powyżej. 

2. Drodzy uczniowie. Krótką charakterystykę epoki romantyzmu 

omawialiśmy przy okazji innych utworów tego okresu.  Jak sobie 

zapewne przypominacie:  

ZAPISZ: 

Jedną ze znamiennych cech literatury okresu romantyzmu jest ukazanie takiego 

bohatera, który swoim heroizmem i często bohaterską śmiercią udowadniał, 

że wolność Ojczyzny to wartość najwyższa i nie należy zrażać się porażkami 

https://www.youtube.com/watch?v=05aor0qs9-M


i klęskami, tylko podejmować walkę wciąż i wciąż, i na nowo. Bardzo często to 

bohater - legenda, który poświęca osobiste szczęście dla idei. 

3. I w taki właśnie sposób Mickiewicz przedstawia swojego bohatera. 

Poniżej macie gotową notatkę do zeszytu: 

 

Tytułową bohaterką utworu Mickiewicza jest Emilia Plater- 
dowódca jednego z oddziałów polskich na Litwie. ,,Śmierć 
Pułkownika” to poetycki hołd dla uczestniczki powstania 
listopadowego. Dzieło Mickiewicza stało się wspaniałą pamiątką, 
dzięki której rodacy na zawsze zachowają w pamięci obraz 
niewielkiej chatki w głuchej puszczy, jaka była świadkiem ostatnich 
chwil jej życia.  

Wiersz zbudowany jest na zasadzie konceptu – czytelnik śledząc 
ostatnie chwile życia tajemniczego Pułkownika jest przekonany, że 
ma do czynienia z mężczyzną. Dopiero ostatnia zwrotka przynosi 
wyjaśnienie, które zaskakuje i jednocześnie wzbudza podziw dla 
bohaterki.  

Pojawia się również drugi bohater – gromada ludu i żołnierzy – 
milczący świadkowie wydarzeń ważnych dla historii narodu.  

Mimo, iż w rzeczywistości Emilia nie wytrzymała trudów walki, 
zapadła na zdrowiu i umarła na atak serca, to autor kreuje legendę 
bohaterskiej dziewczyny na wzór romantyczny. Widzi w niej 
wybitną, niezależną jednostkę, wierną do końca swoim ideałom. 

 

 

Praca domowa 

Naucz się wiersza na pamięć. Nagraj filmik , na którym go recytujesz 
i prześlij go do mnie na maila - arobakowska@interia.pl  

albo do mojej córki na Messengera  (Aleksandra Robakowska 887 33 44 77) 

mailto:arobakowska@interia.pl


Macie czas do 21 maja 2020 r.  

 

15 maja 2020 r. 

Temat: Żywot bohatera - postawa romantycznego straceńca (2 godz.) 

 

1. Dzisiaj poznacie jeszcze jednego bohatera Mickiewicza . Jego historia 

została  napisana na podstawie autentycznego opowiadania adiutanta , 

przyjaciela poety - Stefana Garczyńskiego. Ma ona charakter epicki. 

Jednak zanim przejdziemy do wizji autora, słów kilka o samym Ordonie: 

Zapisz:  

Bohater wiersza Adama Mickiewicza to  postać historyczna . 

Julian Konstanty Ordon był oficerem  Wojska Polskiego.W czasie powstania 

listopadowego. Odznaczony krzyżem Virtutti Militari. Podczas obrony 

Warszawy (1831 r. ) dowodził baterią artylerii w reducie nr 54. 

W rzeczywistości nie zginął pod gruzami reduty, która została wysadzona 

w powietrze przez obrońców 6 września 1831.  Został jedynie ranny – uległ 

poparzeniom w czasie wybuchu. Na emigracji musiał zmierzyć się  z legendą 

swojej romantycznej śmierci stworzoną przez poetę. Niestety, popełnił 

samobójstwo. 

2. Potwierdza się więc fakt, że Mickiewicz nie mógł przedstawić 

prawdziwych wydarzeń. Musiał pokazać heroiczną śmierć, która stała się 

inspiracją dla innych. Bohaterstwo Ordona to wzór patriotyzmu 

i bezgranicznej miłości do Ojczyzny. 

3. Zapoznaj się z tekstem utworu ze str.157-161. Możesz też śledzić tekst, 

wsłuchując się w interpretację pod linkiem: 

https://vimeo.com/415034788/367fb82cba  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficer_(wojsko)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta_nr_54
https://vimeo.com/415034788/367fb82cba


4. W normalnych warunkach tłumaczylibyśmy Mickiewicza na nasze :) 

Ale ,że   czas szczególny, musicie to zrobić sami.  

 

ADAM MICKIEWICZ ,,REDUTA ORDONA” 

reduta - to niewielki , mocno ufortyfikowany szaniec (okop) przed liniami 

obronnymi;  

Rodzaj literacki : synkretyzm form - podtytuł ,,Opowiadanie adiutanta” 

wskazuje na epikę, ale napisany jest wierszem .  

Gatunek literacki : poemat z elementami lirycznymi 

Czas i miejsce akcji: obrzeża Warszawy , 1831 rok. 

Przebieg zdarzeń :  

Zapisz: (to gotowa notatka dotycząca treści ) 

      O wydarzeniach opowiada adiutant generała. Rosjanie atakują Warszawę. 

Ich przewaga jest miażdżąca - zostają porównani do wielkiej lawy błota, 

pośrodku której sterczy reduta. Polacy dysponują zaledwie sześcioma armatami, 

ale bronią się zaciekle. Adiutant  zadaje pytanie o cara - tego, który za tę rzeź 

odpowiada - siedzi on na tronie daleko stąd. Na jego rozkaz odbiera się matkom 

dzieci, wywozi nieposłusznych ludzi na Sybir, skazuje ludzi na najcięższe kary. 

Boi się go cała Europa, tylko Warszawa ma odwagę mu się 

sprzeciwić.Tymczasem reduta ugina się pod naporem sił wroga. Żołnierze nadal 

walczą, choć sprawa jest przegrana. Nagle Ordon wskakuje do lochów, 

podkłada proch i wysadza redutę, niszcząc przy okazji magazyn z amunicją. 

Sam przypłaca to życiem. 

          Gdy opada pył, na polu bitwy pozostaje zbiorowa mogiła, w której 

spoczywają zarówno atakujący, jak i atakowani. Wszyscy są bowiem równi 

wobec śmierci. Ordon zostaje okrzyknięty patronem szańców.  



        Utwór kończy się wyrażeniem nadziei, że jeśli zło zapanuje na ziemi, Bóg 

zniszczy ją tak, jak Ordon swoją redutę. 

Wymowa utworu: 

      Dzieło Mickiewicza ma przede wszystkim wymowę patriotyczną. Powstał, 

by podnieść na duchu Polaków, którzy przeżywali klęskę powstania.Ukazując 

niezwykłą odwagę, poświęcenie i śmierć bohatera, poeta stworzył wzór 

żołnierza - patrioty. Utwór jest symbolem walki o wolność. 

5. Żeby zrozumieć, jak ważnym utworem dla historii naszego narodu jest 

,,Reduta Ordona”, warto obejrzeć materiał: 

                              https://www.youtube.com/watch?v=0fNJiuEp3h8  

Praca domowa 

PRZECZYTAJCIE NOWELĘ HENRYKA SIENKIEWICZA  

(zaczniemy omawiać ją mniej więcej za tydzień)  

,,LATARNIK” -to lektura obowiązkowa. Jeśli ktoś nie posiada książki, 

tekst poniżej : 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html  

a tu audiobook : 

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

 

  

  

Fizyka 

11.05.2020 

Temat: Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne. 

1. Ciśnienie gazu w zbiorniku zamkniętym zależy od: 

a) ilości gazu – im więcej gazu znajduje się w zbiorniku( np. piłce, butelce, pontonie, butli z 
gazem …), tym większe panuje w nim ciśnienie, a im mniej – tym ciśnienie jest mniejsze 

https://www.youtube.com/watch?v=0fNJiuEp3h8
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html
https://www.youtube.com/watch?v=jnXxXUCwLVg


b) temperatury gazu – im wyższa jest temperatura gazu, tym większe jest w zbiorniku 
ciśnienie, niższa temperatura gazu – niższe ciśnienie 

c) wielkości zbiornika – jeśli ta sama ilość gazu znajduje się w mniejszym i większym 
zbiorniku, to w mniejszym – panuje większe ciśnienie, a w większym – mniejsze 

2. Prawo Pascala: 

(proszę przepisać ze str. 170) 

3. Zastosowanie prawa Pascala: 

(proszę wypisać przykłady urządzeń ze str. 170-171) 

4. Budowa i zasada działania podnośnika hydraulicznego (przeczytaj – str. 171) 

(proszę przerysować rysunek ze str. 171) 

 

a) jeśli działamy siłą F1 na powierzchnię S1 – wytwarzamy w podnośniku dodatkowe 
ciśnienie 

p = F1 / S1 - jest ono jednakowe w całej objętości zbiornika 

b) na powierzchnię S2 , która jest znacznie większa , ciecz lub gaz działa większą siłą F2 
wypychając samochód do góry. 

Ciśnienie jakie panuje pod dużym tłokiem – p = F2 / S2 

c) zatem : F1 / S1 = F2 / S2 
F1 – siła jaka działa na mały tłok (małą powierzchnię) – a tym samym tłok działa na ciecz lub 
gaz 

S1 – mała powierzchnia 

F2 – siła , jaką ciecz lub gaz działa na powierzchnię dużego tłoka (dużą powierzchnię) 

S2 – duża powierzchnia 

(korzystając ze wzoru z podpunktu c, możemy przekształcając go obliczyć dowolną z 
czterech wielkości fizycznych) 

5. Jak obliczyć ciśnienie w cieczy w zbiorniku otwartym? 

a) na powierzchni cieczy ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu (patm) 

b) kolejne warstwy cieczy pod działaniem siły ciężkości naciskają na warstwy położone niżej, 
więc:    im głębiej , tym ciśnienie jest większe 



Na danej głębokości w cieczy ciśnienie jest równe sumie ciśnień : atmosferycznego oraz 
hydrostatycznego (pochodzącego od cieczy znajdującej się powyżej) : 

p = patm + ph 
c) ciśnienie hydrostatyczne, czyli ciśnienie na danej głębokości w cieczy wywierane 
przez samą ciecz obliczamy wg. wzoru: 

ph = d * g * h 

d – gęstość cieczy 

g -współczynnik grawitacji – 9,81 N/kg 

h -wysokość słupa cieczy , nad poziomem, nad którym mierzymy ciśnienie 

 

13.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie zadań z prawa Pascala i ciśnienie hydrostatycznego. 

Zadanie 5.33 str. 60 

Zadanie 5.48 str. 64 (gęstość wody proszę znaleźć w tabeli) 

(Proszę wykonać samodzielnie w zeszytach, nie przesyłacie na maila) 

 
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 :) 



 

RELIGIA 

11.05.2020 Temat: O pracy i modlitwie. 

Podręcznik katecheza 37 na stronie www.swietywojciech.pl , str w książce 98-101. 

Przeczytaj opowiadanie, które jest na początku, czego nas ono uczy? Zapoznaj się z postacią Świętego 
Benedykta – Patrona Europy, jakimi trzema kluczowymi słowami można scharakteryzować Jego 
duchowość? Czy są one dziś aktualne, dlaczego? 

 

12.05.2020 Temat: Mój patron. 

Poszukaj informacji o swoim patronie, czyli osobie, która nosiła twoje imię, a dziś jest święta. Nie 
musi dotyczyć to pierwszego imienia, jeśli nie możesz znaleźć takiego patrona, to może jakiś święty 
cię szczególnie inspiruje i chciałbyś przyjąć jego imię na bierzmowaniu. W czym mógłbyś 
naśladować swojego patrona. Jestem bardzo ciekawa jakie będą efekty waszych poszukiwań. 

Przypominam, waszą twórczość przesyłajcie do mnie. 

 

Geografia 

T. Ochrona przeciwpowodziowa, a występowanie i skutki powodzi - 11.05 

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 - 18.05 

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 

http://www.swietywojciech.pl/
http://www.swietywojciech.pl/
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


 

 

Język niemiecki 

Grupa: dziewczynki Data: 11.05.2020 

Grupa: chłopcy Data: 12.05.2020 

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 

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


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

der Frühling - wiosna 

der Sommer - lato 

der Herbst - jesień 

der Winter - zima 

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) 

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

Grupa: dziewczynki Data: 14.05.2020 

Grupa: chłopcy Data: 14.05.2020 

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 w sieci?z agresją  

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? 

  

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 

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


 

ANGIELSKI (M. Pietraszczyk) 

  

11.05.2020 

  

TEMAT: Writing a film review. 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 1 str. 82 - przeczytaj Model Text i dopasuj opisy 1-4 do paragrafów A-D. 

Ćw. 2 str. 82 - przepisz tłumaczenie wytłuszczonych zwrotów: 

  

one of my favourite - jeden z moich ulubionych 

for me - jak dla mnie 

I think - uważam, że 

In my opinion - moim zdaniem 

  

Ćw. 3 str. 82 - ułóż zdania z rozsypanki. 

  

ĆWICZENIÓWKA 

 

Ćw. 3 str. 48 - dopasuj początki zdań z ich zakończeniem. 

Ćw. 4 str. 49 - pomyśl o swoim ulubionym filmie, odpowiedz na pytania a następnie uzupełnij 
recenzję filmu. 

  

12.05.2020 

  



TEMAT: Famous films and film makers. 

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 1 str. 83 - posłuchaj a następnie przeczytaj samodzielnie tekst  i odpowiedz na pytania. 

  

14.05.2020 

  

TEMAT: Future Simple 

  

Zapoznaj się z poniższą notatką, która przypomni ci użycie czasu Future Simple: 

  

UŻYCIE: 

·       czasu Future Simple używamy, mówiąc o naszych przewidywaniach dotyczących 
przyszłości. 

np. I will be famous one day. - Pewnego dnia będę sławna. 

·       z czasem tym często używamy: definitely- na pewno oraz probably- 
prawdopodobnie. Wyrazy te stawiamy PO will ale PRZED won't. 

np.  He will probably pass his exams. - On prawdopodobnie zda egzaminy. 

 He probably won't pass his exams. - On prawdopodobnie nie zda egzaminów. 

  

TWORZENIE ZDAŃ 

  

zdania twierdzące 

osoba+will+ czasownik+ raszta zdania 

  

np. She will win an award.- Ona wygra nagrodę. 



  

zdania przeczące 

  

osoba+won't+czasownik+reszta zdania 

  

np. She won't win an award.- Ona nie wygra nagrody. 

  

zdania pytające 

  

Will+osoba+czasownik+reszta zdania 

  

np. Will she win an award? - Czy ona wygra nagrodę? 

 Yes, she will/No, she won't. 

  

  

PODRĘCZNIK 

  

Ćw. 1 str. 78 - uzupełnij zdania poprawną formą will i czasownikiem w nawiasie. 

Ćw. 2 str. 79 - spójrz na zdania w ćw. 1 i uzupełnij regułki wpisując słówka z ramki. 

Ćw. 3 str. 79 - napisz pytania z will. 

Ćw. 1 str. 116 - wstaw will w odpowiednie miejsce w zdaniu. 

Ćw. 2 str. 116 - napisz pytania używając will, a następnie napisz prawdziwe dla ciebie odpowiedzi. 

 

JĘZYK ANGIELSKI - A.WYPYCH 

11.05.2020 T: Future forms - Present Continuous 



Czasu Present Continuous używamy, gdy mówimy o potwierdzonych ustaleniach i 

planach na przyszłość (najbliżej zaplanowana przyszłość), np. 

 I’m meeting my friends at 7 pm. - Spotykam się z przyjaciółmi o 7 godzinie. 

Określnikami tego czasu są m.in. takie wyrażenia, jak: 

- this morning/afternoon/evening/night - dziś rano/po południu/wieczorem/w 

nocy, 

- tomorrow - jutro, 

- on Monday - w poniedziałek, 

- next week - w następnym tygodniu. 

Przypomnienie budowy zdań 

Zdania twierdzące: Podmiot +   am/is/are + czasownik z końcówką -ing +...,np. 

He is flying to London tomorrow. 

Zdania pytające:    Am/Is/Are + podmiot+ czasownik z końcówka -ing +...,np. 

Is he flying to London tomorrow? 

Zdania przeczące:  Podmiot +’m not/isn’t/aren’t + czasownik z końcówką -ing +...,np. 

He isn’t flying to London tomorrow. 

Wykonaj ćwiczenia: 

● 8/79 - podręcznik Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w          

nawiasach  

                               w czasie Present Continuous.. 

● 7/47 - ćwiczeniówka l Uzupełnij pytania i odpowiedzi informacjami z ramki w            

czasie Present Continuous. 

12.05.2020 T: First conditional. Pierwszy tryb (okres) warunkowy. 



Pierwszego trybu warunkowego używamy, gdy mówimy o tym, co prawdopodobnie          

wydarzy się w przyszłości, np. If the weather is nice, I’ll go for a walk. 

                                  Jeśli pogoda będzie ładna, pójdę na spacer. 

Budowa pierwszego trybu warunkowego 

IF + czas Present Simple,  will + forma podstawowa czasownika. 

Jeśli pierwsze zdanie zaczyna się od IF, to po tym zdaniu stawiamy przecinek.             

Przecinka nie stawiamy, gdy kolejność zdań jest inna, np. 

If he works hard, he’ll get a good job.             He’ll get a good job if he works hard. 

Pytania 

zaimek pytający          +     czasownik + if + present simple  

(what/where/when…) 

          What will you do if you fail the exam?-Co zrobisz, jeśli nie zdasz egzaminu? 

Wykonaj ćwiczenia: 

Ćwiczenie 10/79 - wybierz odpowiednie słowa, które będą się zgadzały z użyciem            

pierwszego trybu warunkowego. 

Pomocne słownictwo: use - używać, future - przyszłość, past - przeszłość, possibility            

- możliwość, change - zmieniać, the order - kolejność, clause - warunek; zdanie,  

comma - przecinek. 

Ćwiczenie 11/79 Wybierz właściwe słowa w zdaniach 1-7, aby były zgodne z            

zasadami pierwszego trybu warunkowego. 

Dla chętnych ćwiczenie 12 i 13 str.79-podręcznik 

14.05.2020 T: First conditional - workbook practice. 

Korzystając z notatek z lekcji poprzedniej, wykonaj ćwiczenia w ćwiczeniówce: 

Ćwiczenie 8/47 - Uzupełnij zdania 1-2 słowami z ramki. 



Ćwiczenie 9/47 - Zakreśl właściwe słowa w zdaniach 1-5. 

Ćwiczenie 10/47 - Uzupełnij zdania 1-4 w pierwszym trybie warunkowym odpowiednią           

formą czasowników w nawiasach. 

Dla chętnych ćwiczenia 11 i 12 ze str. 47 w ćwiczeniówce. 

  

 INFORMATYKA gr. dziewcząt 

Temat: Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.                   12.05.2020 

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. 

CHEMIA 

WAŻNE :  PROSZĘ ABY NR 16 i  7 

 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-wt
895YP0VNqqnDK7sHeRikzRU8ofy4w_1hqeY4rZvUpNwL74 

Proszę abyście z filmu zapisali : 

-treść prawa zachowania masy 

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


- 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) 

 

MUZYKA 

12.05.2020 

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. :) 
 

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          

https://www.youtube.com/watch?v=P7PRGiQjbqk
https://poczta.o2.pl/d/#


„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  
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