
Język polski 

Witajcie. 

Temat: Wyrazy złożone – ćwiczenia gramatyczne. 

1. Dzisiaj na lekcji utrwalicie wiadomości  o wyrazach złożonych. 

2. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń – str. 65 -68. 

Pozdrawiam 😊 

D. Krupa 

 

Matematyka 

Temat: Odcinki w układzie współrzędnych – cz.3 

Witam! Kilkoro uczniów nie stosuje się do polecenia odsyłania OBLICZEŃ do zadań 

domowych, a odsyła tylko same wyniki lub rysunki.  Takich zadań nie uznaje i jest to 

normalny brak zadania. Uczniowie ci nie reagują na moje uwagi i nadal tak postępują. 

Najdziwniejsze, że dotyczy to osób, którym zależy na ocenie bardzo dobrej z przedmiotu.  

Niestety kolejne braki zadań lub wyżej wymienione postępowanie UJEMNIE 

wpływa na ocenę z przedmiotu i z zachowania... 

Z okazji Dnia Dziecka dzisiejszy temat zrealizujemy inaczej. Uczniowie, którzy nie 

przysłali mi ostatnich zadań lub dostali ode mnie informacje zwrotną, że nie uznaję 

zadania, bo brak w nim obliczeń – przyślą mi je wykonane tak, jak należy.  

Przypominam ostatnie zadanie to 3/str. 325 – środek wyznacza się TYLKO 

rachunkowo... sam rysunek to brak zadania! 

W przeciwnym razie – ocena za takie zadanie może być tylko jedna... 

 

Wszyscy pozostali – mają wolne z okazji Dnia Dziecka! Udanego odpoczynku ;-) 

Powodzenia! 

 

Język niemiecki 

Temat: Rzeczowniki złożone. 

1. W języku niemieckim spotykamy często rzeczowniki złożone. Łączą się wtedy 2,3, a nawet 

więcej rzeczowników. Czasami łączymy rzeczownik z czasownikiem, albo przymiotnikiem. 

Rzeczownik złożony ma taki sam rodzaj jak ostatnie słowo.  

np.  

das Obst (owoce) + der Salat = der Obstsalat (sałatka owocowa) 



der Käse (ser żółty) + der Salat = der Käsesalat 

 

Jeżeli w zdaniu występuje czasownik, odcinamy końcówkę –en od czasownika: 

braten (smażyć, piec) + die Wurst = die Bratwurst (smażona kiełbaska) 

rot + der Wein (wino) = der Rotwein (czerwone wino) 

  

2. Zróbcie z podręcznika str. 112 zadanie 1 do zeszytu. 

3. Z ćwiczeń zróbcie ze str. 63-64  zadania: 14,15,16. 

Dzisiaj zadań nie odsyłamy. 

Pozdrawiam, 

E. Baran 

 

Informatyka 

Temat: Oprogramowanie antywirusowe. 

Dowiem się, czym są wirusy oraz jak się przed nimi zabezpieczać. 

Materiał do zajęć: 

 https://epodreczniki.pl/a/oprogramowanie-antywirusowe/DRdzXMInj 

Wykonaj ćwiczenia 1,2 

Pozdrawiam J.K 

 

Geografia 

Temat: Projekt- Moja miejscowość Słupiec 

Kochani: 

 Przed Wami ostatnia praca na ocenę w tym roku szkolnym. 

 Przygotowujemy w tym tygodniu i wysyłamy najpóźniej do piątku pracę o Słupcu. 

 Praca ma zawierać krótki opis wg planu: 

o Mapa miejscowości 

o Położenie geograficzne 

o Ukształtowanie terenu (Rzeźba terenu) 

o Budowa geologiczna 

https://epodreczniki.pl/a/oprogramowanie-antywirusowe/DRdzXMInj


o Rzeki i wody 

o Gleby 

o Warunki klimatyczne 

o Położenie komunikacyjne 

o Historia miejscowości 

o Ludność 

o Przemysł 

o Rolnictwo 

o Usługi 

o Infrastruktura (różne budynki użyteczności publicznej) 

o Wyznanie 

o Zabytki, pomniki przyrody 

o Ochrona przyrody (dzikie wysypiska śmieci) 

o Inne informacje o miejscowości, które chcesz użyć w swojej pracy. 

 Jeżeli, któryś z wymienionych punktów nie jest dla Ciebie do zrealizowania, to go 

pomiń. 

 Opis ma być bardzo krótki na podstawie obserwacji. 

 Każdy z punktów tak jak uczyliśmy się w kl 7 nie jest Wam obcy, można zawsze 

wrócić do podręcznika i spróbować odnieść się do miejscowości Słupiec. 

 Do pracy dołączyć proszę zdjęcia. 

 Jeśli będziecie mieć pytania: piszcie lub dzwońcie. 

Powodzenia M.M  

 

 

Język angielski: 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl7%200106 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl7%200106

