
KLASA 7A 

JĘZYK ANGIELSKI dodatkowy 

Ćwiczenia na past simple. Proszę o wykonanie zadań. Proszę również skorzystać z 

ćwiczeń on-line. Podaję linki:  

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-twierdzace.htm 

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-przeczace.htm 

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-pytajace.htm 

 

JĘZYK NIEMIECKI (DODATKOWY) 

Thema: Staaten und Städte. ( Państwa i miasta) 

1. Przepisz podane teksty do zeszytu i je uzupełnij.-(str.16 zad 3-podręcznik). 

2. Na podstawie zad 6 str 17 w podręczniku -utwórz w zeszycie wymyślony dialog. 

(Dialog powinien zawierać 4 pytania o imię, wiek, miejsce zamieszkania , kraj 

pochodzenia i 4 odpowiedzi. 

 

HISTORIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu II -    „ Ziemie  polskie po kongresie wiedeńskim”.  

Zadania  

 Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym 

 Przejrzyj materiał w podręczniku str.34-64 

 Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str.28-29 ćw1-5 

POWODZENIA 

WDŻ 

Temat : Asertywność na co dzień 

Dzień dobry. Proszę obejrzeć załączony program o asertywności 

https://www.youtube.com/watch?v=f_N6hvsbYnk  

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Wyjaśnij pojęcie- PARAOLIMPIADA (krótka notatka) i podaj przykład dwóch, 

współczesnych polskich paraolimpijczyków. 

Napiszcie krótką notatkę na podany wyżej temat- zapiszcie na kartce. 

Serdecznie pozdrawiam Katarzyna Smoch 

JĘZYK NIEMIECKI wiodący 

1. Przepisz słówka z zadania C1 str 10 do zeszytu (Słówka z zielonych, fioletowych i 

czerwonych ramek.) Przetłumacz je na język polski. 

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-twierdzace.htm
http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-przeczace.htm
http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-pytajace.htm
https://www.youtube.com/watch?v=f_N6hvsbYnk


2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: str. 10 zad. C1, C2, C3. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Drodzy Uczniowię, proszę abyście dziś poćwiczyli czasownik: 

 

 
 

 

Lesson     26th Oct 

 

Topic: Verb “have and has got”- exercises. 

 

Proszę obejrzycie dla przypomnienie filmik z youtube (DO KOŃCA). 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk4yQG6w21c&t=56s 

Następnie wykonajcie ćwiczenia (drugi dokument)  możecie zapisać zdania do zeszytu lub 

wydrukować dokument, zrobić na kartce i zachować w teczce papierowej. 

 

Pozdrawiam/ Kind regards, 

Mrs Aneta Kazimierczak 

 

RELIGIA 

1. Katechezę rozpoczniemy modlitwą Ojcze nasz. 

2. Zapisz teraz temat katechezy w zeszycie: Wierzę w coś czy w kogoś? 

3. Apostołowie prosili Pana Jezusa słowami: „Panie przymnóż nam wiary”. Jest to sprawa 

oczywista, że wiara dla chrześcijanina jest nieodłącznym elementem jego rozwoju duchowego 

Wiarę można rozwijać ale można ją też utracić. Oglądnij poniższy klip i zastanów się co to 

znaczy wiara w Boga? 

https://www.youtube.com/watch?v=GCXuaz5vgfg  

4. Zapoznaj się z tematem nr 12 z podręcznika (str. 42-43). Po przeczytaniu tekstu wykonaj 

następujące zadanie: W zeszycie wypisz 5 odpowiedzi na pytanie czym jest wiara? *gdybyś 

podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie tekstu z 

podręcznika z danego tematu i Tobie przesłał. Zrealizowany temat prześlij e-mailem lub na 

dicord (w formie zdjęcia z zeszytu do wtorku, 27.10.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk4yQG6w21c&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=GCXuaz5vgfg

