
UWAGA: 

Klasa VII B C 

Wszystkie lekcje wpisujemy do zeszytów! Temat, data, notatka, praca domowa! 

Prace domowe  na oceny: 

•         (wypracowania) przysyłamy w plikach tekstowych, 
•         rysunki, notatki z zeszytu , 
•         zeszyty ćwiczeń – karty pracy online, 
•         filmiki 

na wskazany wcześniej adres mailowy lub na messengera za pośrednictwem Weroniki Ciuby, 
ściśle według moich wskazań kto, kiedy i co. 

Oceny ze zdalnej nauki wpisujemy na bieżąco do dzienniczków po odkreśleniu falowaną linią 
dotychczas uzyskanych ocen. 

 

31.03.2020 r. 

Temat: Interpunkcja, rzecz jasna. 

Proszę o przypomnienie zasad interpunkcji w języku polskim – wstęp do jakiegokolwiek 
słownika ortograficznego. 

Następnie wykonać ćwiczenia interaktywne z Epodręczniki.pl, temat: „Zostań mistrzem 
interpunkcji”, link: https://epodreczniki.pl/a/zostan-mistrzem-interpunkcji/D3sh7jolH 

  

01.04.2020 r. 

Temat: O umiejętnym przekonywaniu, zachęcaniu i perswadowaniu. 

Na początek proszę przeczytać informacje na temat rozprawki  z podręcznika str. 224-226 
(jest to przypomnienie i utrwalenie wiadomości). 

Następnie zapoznajemy się z pomocniczym plikiem audio ze strony nauka.pl – „Jak 
napisać rozprawkę?”, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=tpTGQzTuNvA 

Potem w zeszycie wykonujemy ćw. 1, 4 i 7 z podręcznika z tych samych stron co 
powyżej. 

Zdjęcie notatki przesyła Amelia Purgał i Nikola Bałecka kl. VII C, a z klasy VII B: Maja 
Betkier, Adam Błaszczyk, Adam Chrapek 

02.04.2020 r. 



 Temat: Mój sąd o bohaterach „Siłaczki” St. Żeromskiego. 

Na początku proszę o zapoznanie się z prezentacją multimedialną S. Bagińskiej na temat: 
„Życie i twórczość Stefana Żeromskiego”: 
https://www.slideshare.net/LiceumZamoyski/stefan-eromski-prezentacja-konkursowa 

W dalszym toku nauki zapoznajemy się z kontekstem literackim, czyli poznajemy epokę 
(czasy),  
w których powstała „Siłaczka” – Pozytywizm czy jeszcze Młoda Polska? – Realizm, na  
http://aleklasa.pl/gimnazjum/c267-lektury-do-egzaminu/silaczka, 

Następnie proszę zredagować plan ramowy utworu. 

Przykład wzorcowego wypracowania dotyczący tematu lekcji poniżej w zdjęciach. 
(należy przeczytać i zapamiętać – przyda się do EGZAMINU po klasie 8). 

We wtorek dn. 7.04.2020 r. – TEST „Siłaczka” – o godz. 9.00 zostaną zamieszczone 
na stronie pytania. Po 15 minutach wszyscy uczniowie odsyłają odpowiedzi  
(jednowyrazowe, test z lektury, jak w szkole, szybkie, dokładne odpowiedzi) VII C 
na maila, VII B na grupie. 



 



 



 



 


