
Język polski 

Witajcie. 

Temat: Oblicza miłości na przykładzie wybranych utworów literackich. 

1. Dzisiaj temat, który z pewnością Was zainteresuje: miłość. 

2. Obejrzyjcie z uwagę lekcję i tradycyjnie zróbcie z niej notatkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ81gYmwTWs 

Pozdrawiam 😊 

D. Krupa 

 

Język niemiecki 

Thema: Was ist deine Lieblingsspeise? Jakie jest Twoje ulubione danie? 

 Przepiszcie do zeszytu: 

gern- lieber- am liebsten 

(chętnie- chętniej- najchętniej) 

Tomatensuppe- zupa pomidorowa 

Gurkensuppe- zupa ogórkowa 

Ich esse am liebsten .....- Jem najchętniej.... 

gesund- zdrowy 

oder- albo 

Apfelsaft- sok jabłkowy 

 Spróbujcie odgadnąć z podręcznika str. 113 w zadaniu 3 o jakie słówko chodzi. 

Musicie tutaj ułożyć rzeczownik złożony. 

 Na zadanie domowe proszę przetłumaczyć zdania i odesłać mi je do oceny. 

Pamiętajcie o szyku prostym w zdaniu twierdzącym.  

1. Ona je chętnie  na śniadanie chleb z szynką, masłem i ogórkiem. 

2. Co jesz najchętniej na obiad? 

3. My jemy zupę pomidorową z ryżem. 

4. Piję herbatę z cukrem bez cytryny. 

5. Oni lubią bułkę z nutellą. 

6. Lubisz owoce i warzywa? 

7. Produkty mleczne i zbożowe są zdrowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ81gYmwTWs


8. Pizza pochodzi z Włoch. 

9. On je na kolację mleko z płatkami. 

10. Chętnie pijemy sok jabłkowy, wodę mineralną albo kakao. 

 Pozdrawiam, 

E. Baran 

 

Chemia 

Temat: Wodorotlenek sodu, potasu. 

Zagadnienie w podręczniku omówiono na stronach 211-215, polecam dodatkowo zapoznać 

się z poniższym WAŻNYM materiałem:  

https://www.youtube.com/watch?v=WvhOWNYI7Ao 

Następnie należy wykonać zadanie 1 i 5/str. 215 

Zdjęcia przesyłacie –> slupiec8@o2.pl 

 

Matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości – karta pracy. 

Dobrnęliśmy do ostatnie lekcji powtórkowej, co oznacza, że w poniedziałek napiszecie 

ostatnią kartkówkę. 

UWAGA! 

Przesyłam Wam kartę pracy z 5 zadaniami, każde za 2 punkty. Do kartkówki wybiorę tylko 3 

z nich, oczywiście nie takie same, ale podobne. Dlatego też wykonajcie obliczenia do 

każdego z nich. Wszystko, co potrzebne do prawidłowych obliczeń – zostało już omówione i 

przećwiczone przez Was w ciągu ostatnich kilku lekcji. Koniecznie przejrzyjcie Wasze 

zadania z ostatniego tygodnia i filmiki, które Wam przesyłałem.  

Na przesłanie rozwiązań macie 2 dni, czyli do soboty wieczorem, na stały adres –> 

slupiec8@o2.pl 

TERAZ NAJWAŻNIEJSZE! 

Kartkówkę planuję na poniedziałek. Dostaniecie ją na Waszą pocztę w godzinach 11:55 – 

12:05. Od momentu otrzymania macie 45 minut na obliczenia + 15 minut na wykonanie 

CZYTELNYCH zdjęć i przesłanie na slupiec8@o2.pl  

Zapewnijcie sobie na ten czas dostęp do komputera 

Nie będzie poprawiania otrzymanych ocen, bo to kartkówka. Postarajcie się, gdyż to Wasza 

ostatnia ocena w tym roku szkolnym i niech będzie jak najlepsza! 

Powodzenia! 
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Język angielski 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl7%200506 

http://linoit.com/users/montanag/canvases/kl7%200506

