Zalecenia dla uczniów klasy VII
na dni wolne od nauki szkolnej 2020r.
13.05.2020
INFORMATYKA
Temat: Więcej o opracowywaniu tekstu.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 205-211 oraz wykonaj ćwiczenia 1-9.
W tym celu możesz wykorzystać inne programy np. LibreOffice, WPS Office.

Może cię zainteresuje:
Nie tylko MS Word: LibreOffice Writer

Nic nie odsyłacie.

FIZYKA
Temat Sprawdzian wiadomości: Praca, moc, energia. Klasa VII 13.05
Drodzy uczniowie, dzisiaj rozwiązujemy sprawdzian na portalu, Macie już doświadczenie,
rozwiązywaliście już na tym portalu test z języka angielskiego.
Test dla VII klasy Praca, moc, energia
test jest aktywny od 9.00 13.05.2020 do 11.00 13.05.2020 czas trwania 45min
Skopiujcie link i przystąpcie do pracy, życzę powodzenia.

https://www.testportal.pl/test.html?t=BuXsQX8c5Sxn

II termin testu Praca ,moc, energia od 14 do 17 w dniu 13.05.2020
https://www.testportal.pl/test.html?t=TDWCCYBRKuQn

JĘZYK ANGIELSKI
Strona 86
Temat: Offers and request- oferty i prośby.
Strona 86
Zadanie 1- uzupełnij dialog brakującymi wyrażeniami lub zwrotami ( można wstawić swoje
wyrażenia pasujące do dialogu lub posłuchać płyty i uzupełnić).
Zadanie 2- przetłumacz do zeszytu zwroty : Offering to do something- oferowanie zrobienia czegoś/
Request (asking somebody to do something)- prośby (prośba do kogoś o zrobienie czegoś).
Zadanie 5- Przeczytaj sytuację, Proszę o wybranie jeden z sytuacji i napisanie dialogu.
jak w zadaniu 1, użyj też key phrases z zadania 2. Do wyboru dwie sytuacje:
1. Uczeń A- pomagasz zorganizować grilla i zawody w gotowaniu w swojej szkole, masz dużo do
zrobienia: muzykę, jedzenie, plakaty.
Uczeń B- zapytaj co możesz zrobić, aby pomóc. Zaproponuj zrobienie czegoś więcej.
2. Uczeń A- pomagasz zorganizować małe zawody sportowe w szkole, masz dużo do zrobienia:
bilety, plakaty, przekąski.
Uczeń B- zapytaj co możesz zrobić, aby pomóc. Zaproponuj zrobienie czegoś więcej.
Proszę o odesłanie dialogu do 15.05.2020. Dialog na ocenę.

WDŻ
Temat: Zasady dobrego wychowania- savoir vivre
* obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=17lJrldvmR4&t=539s
* wysłuchaj wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=qeJPMDrtsMM
Chcesz wiedzieć więcej, obszerny wykład wyślę Ci na maila.

