
Klasa VII

Język polski
Przygotowanie w zeszytach przedmiotowych poniższych zagadnień: 
1. Opis wybranego dowolnego  dzieła sztuki (np. obrazu, rzeźby) - min.120 słów.
2. Notka biograficzna o Jarosławie Marku Rymkiewiczu oraz zapoznanie się z 
wybranymi utworami: Epitafium dla…,Na trupa, Na trupa IV, Ogród w Milanówku. 
Przygotowanie krótkiej notatki nt. środków stylistycznych (wymienienie co najmniej pięciu i 
krótka ich charakterystyka).
3. Zemsta Aleksandra Fredry - przygotowanie planu wydarzeń w komedii oraz napisanie 
charakterystyki porównawczej Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka.
→ dla chętnych (na dodatkową ocenę) przygotowanie referatu/ prezentacji multimedialnej z 
zakresu fonetyki

Język angielski
Nazwy dyscyplin sportowych
Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym – zasady tworzenia
Nazwy zawodów, nazwy umiejętności

Język rosyjski
- powtórzenie liter alfabetu rosyjskiego
- przygotowanie pisemnej odpowiedzi na temat Świąt Wielkanocnych w Rosji (terminy, jak 
wyglądają przygotowania, potrawy, tradycje) – ok. 1 strona A4

Historia
Wielki kryzys gospodarczy na świecie po I Wojnie Światowej – referat. 

Muzyka
Napisz tekst piosenki do wybranych bitów, dostępnych w Internecie na temat Swojej 
przyszłej rodziny (mogą być dwie, trzy, cztery zwrotki i koniecznie refren) DOBREJ 
ZABAWY.

Plastyka
Usiądź przy oknie i narysuj widok z Twojego okna! Co widzisz? Pomyśl, jak uwzględnić 
wszystkie szczegóły (blok, dom, okna - co w nich jest, drzewa-ich kształt i wielkość. Postaraj 
się narysować jak najwięcej szczegółów. Pamiętaj, by uwzględnić cień (strona jaśniejsza, 
ciemniejsza, światło). Zrób to kredkami albo tylko ołówkiem.

Matematyka
Ćwiczyć:
- działania na potęgach i pierwiastkach
- działania na liczbach wymiernych
- obliczanie ułamka z liczby

Geografia
 Wybierz i opracuj 5 z poniższych zagadnień:

1. Wymień dwie korzyści i dwa zagrożenia z położenia Polski w środkowo-wschodniej 
Europie.



2. Wymień kraje sąsiadujące z Polską i napisz w jakiej części Polska z nimi sąsiaduje, 
np. od północnego wschodu (NE) – Litwa. 
3. Wymień wybrane dwie Ery geologiczne w dziejach Polski i obok ery wydarzenie 
geologiczne.
4. Co to jest Plejstocen i wymień nazwy zlodowaceń na terenie Polski.
5. Wymień wybrane trzy formy terenu jakie pozostawił lodowiec z Polsce.
6. Wymień pasy krajobrazowe w Polsce.
7. Wymień nazwy czterech mas powietrza docierających nad Polskę. 
8. Ile trwa okres wegetacyjny w Polsce?
9. Wymień dwa rodzaje jezior w Polsce.
10. Wymień trzy rodzaje gleb w Polsce.
11. Wymień trzy rodzaje roślinności leśnej w Polsce.

Biologia 
1. Odporność organizmu.
- Porównaj działanie surowicy i szczepionki;
- Odporność wrodzona i nabyta.
2. Budowa i rola układu oddechowego.
- Budowa układu oddechowego.
3. Mechanizm wymiany gazowej.
- Mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech);
4. Higiena i choroby układu oddechowego.
- Wyjaśnij, w jaki sposób chronić się przed chorobami układu oddechowego;
- Opisz różnice między grypą a anginą.

Chemia 
1. Woda – właściwości i rola w przyrodzie.
- Właściwości wody;
- Jak racjonalnie gospodarować wodą?;
- Źródła zanieczyszczeń wód naturalnych.
2. Woda jako rozpuszczalnik.
- Na czym polega rozpuszczanie substancji w wodzie?;
- Jak zbudowana jest cząsteczka wody?;
- Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie?.
3. Rodzaje roztworów.
- Co to jest roztwór?;
- Wyjaśnij pojęcia: roztwór nienasycony i roztwór nasycony;
4. Rozpuszczalność substancji w wodzie. 
- Co to jest rozpuszczalność substancji w wodzie?

Fizyka
- tarcie i jego znaczenie, podział tarcia , dobre i złe tarcie jak działa w życiu człowieka -opisać
te zagadnienia

Informatyka
- napisz klasyfikację programów ze względu na ich dostępność i opisz je,
(freeware, shareware, licencjonowane, demonstracyjne, GNU)
- wymień najistotniejsze parametry komputera,
- czym jest praca w chmurze,
-wymień zalety pracy w chmurze,



- na co trzeba zwracać uwagę podczas pracy z komputerem, 
- jakie SA najważniejsze elementy komputera,
- co to jest bajt,

Wychowanie fizyczne
Każdy uczeń wybiera sobie jeden temat i pisze wypracowanie minimum na 2 strony A4
1. Mój największy autorytet sportowy, co mnie w nim aspiruje i dlaczego akurat on?
2. Wychowanie Fizyczne i zdrowa dieta jaki wpływ mają na nasz organizm?
3. Moje największe marzenie sportowe?


