
Zakres tematów do przerobienia w domu. Klasa 1a 
 
FIZYKA 

ZAKRES MATERIAŁU (TEMATY) do samodzielnego opanowania od 12- 25.03.2020r.: 

1. Księżyc – towarzysz Ziemi.(podręcznik str. 132- 137) 
2. Układ Słoneczny. (podręcznik str. 138- 145) 

Proszę przygotować notatkę do obu tematów na podstawie informacji zawartych 
w podręczniku „Odkryć fizykę 1.” według następujących punktów: 

Do tematu 1. (str. 132- 137):  

1. Fazy Księżyca (nów, pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra). 
2. Zaćmienie Księżyca. 
3. Zaćmienie Słońca. 
4. Powierzchnia Księżyca. 
5. Rozwiąż zadania od 1 do 4 str.137. 

Do tematu 2. (str. 138- 145) 

1. Model geocentryczny. 
2. Model heliocentryczny. 
3. Budowa Układu Słonecznego. 
4. Charakterystyka poszczególnych planet (ośmiu); podaj 5 cech opisujących 

każdą planetę. 
5. Jednostka astronomiczna. 
6. Rozwiąż zadania 1- 5 str. 145. 

 

HISTORIA  

Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika: Poznać przeszłość. Zakres 
podstawowy. s. 217-247 

1. Testament Bolesława Krzywoustego 
2. Między cesarstwem a papiestwem 
3. Wyprawy krzyżowe 
4. Najazdy mongolskie. 

Praca domowa; ćw. 1,2 s.221, ćw. 1,2 s.231, ćw. 1,3 s.239, ćw. 1,3 s. 247 

Praca domowa wraz z testem wiedzy z podanych wyżej zagadnień -na ocenę, jeżeli 
ktoś nie zabrał zeszytu przedmiotowego z internatu proszę ćwiczenia zrobić na kartce. 



WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Tematy do samodzielnego opracowania-na podstawie podręcznika: W centrum uwagi. Zakres 
podstawowy. s. 132-143. 

1.Prezydent RP 

2.Rada Ministrów RP 

Praca domowa; ćw. 2,4 s.137 ćw. 2,3,4 s.144 

Praca domowa wraz z testem wiedzy z podanych wyżej zagadnień -na ocenę, jeżeli ktoś nie 
zabrał zeszytu przedmiotowego z internatu proszę ćwiczenia zrobić na kartce.  

 

JEZYK ANGIELSKI 

Prace pisemne na ocenę: 

1. Opis obrazka (jeden z 5 obrazków) ze strony 40 oraz ćw. 1 str. 40. 

Do opanowania –rozdział 3 – powtórzenie: 

1. Language review – str 45 
2. Reading – ćw. 2,3 str. 42.  

Do opanowania rozdział 4: 

1. Słownictwo – str 59 
2. Gramatyka – str 134, ćw. 1,3,4 str 135 

Prace domowe wraz z ćwiczeniami z lekcji – do uzupełnienia; 

1. Phrasal verbs – ćw. 3 str 40; ćw. 3 str. 47 
2. Language review – ćw. 1,2,3 str 45 
3. Słownictwo ćw. 5 str. 48 (podręcznik) 
4. Gramatyka ćw. 3,4 str. 49 (podręcznik), cw. 1,2,3,4 str 49 (ćwiczenia) 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

Proszę o opracowanie następujących tematów. Proszę o zapisanie poniższych tematów w 
zeszytach oraz podanych notatek. Po powrocie do szkoły odbędzie się sprawdzian z rozdziału 
5 Ausgehen oraz zebrane zeszyty ćwiczeń.  

Temat Opracowanie tematu Notatka Praca domowa 



Lust auf Essen? – 
potrawy i napoje. 

Proszę przejrzec 
zadania z 
podręcznika ze 
strony 40 i pracowac 
przy tym ze 
słownikiem do lekcji 
3 str.43 oraz 
wyrażeniami do 
lekcji Wir gehen  

etwas essen str.45 

Proszę wpisać 
odmianę czasownika 
nehmen i essen 
(podręcznik str.44) 
oraz wykonać 
pisemnie zadanie 4 
str. 40 (podręcznik) 

Zeszyt ćwiczeń 
cw.2,3,4,5 
str.40 

Lust auf Kino? – 
umawianie się do 
kina. 

Proszę przejrzeć 
zadania z 
podręcznika ze 
strony 41 i pracowac 
przy tym ze 
słownikiem do lekcji 
4 str.43 oraz 
wyrażeniami do 
lekcji Lust auf Kino? 
str.45 

Proszę zanotowac 
wyrażenia : 

Was läuft im Kino? 
– Co leci w kinie? 

Wie viel muss ich 
bezahlen? – Ile 
muszę zapłacic? 

kennen – znac 

Es gibt - jest 

Oraz wykonac 
pisemnie zadanie 4 
str.41(z podręcznika) 

Zeszyt cwiczeń 

Cw. 2, 3, 6 
str.41 

Wiederholung – 
Powtórzenie 
wiadomości. 

Do sprawdzianu 
obowiązuje: 

- słownictwo str.43 

- gramatyka str.44 

- zwroty str.45  

Wszystko z 
podręcznika 

Proszę wykonać 
nastepujące 
cwiczenia z zeszytu 
cwiczen 

1, 2, 3, 4 str.43 

2, 3, 4, 5, 7 str.44 

2 str.45  

------------------
- 

 

 

 



MATEMATYKA 
 
Klasa Ia 
 
Matematyka: 16.03, 18.03, 19.03, 23.03, 25.03 
 
Tematy do realizacji: Przekształcanie wzorów, średnie, powtórzenie do rozdziału nr 
2. Podręcznik str.123- 130. 

Zbiór zadań: zad.2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.160, 2.162 oraz test 
sprawdzający do rozdziału nr 2. 

Rozwiązania proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym. 

 

CHEMIA kl. Ia Podręcznik str. 92-98 

Temat: Kwasy. 

1. Budowa kwasów. 
2. Podział kwasów. 
3. Nazewnictwo kwasów. 
4. Otrzymywanie kwasów tlenowych i beztlenowych. 
5. Właściwości kwasów. 
6. Zastosowanie kwasów. 

Materiał obejmuje 2 jednostki lekcyjne ( z 16 i 23 marca). Proszę sporządzić notatkę i 
nauczyć się materiału według podanych punktów oraz odrobić pracę domową. 

Praca domowa 

Zad. 1, 2, 5 str. 98 

 

BIOLOGIA kl. Ia  

Temat: Kierunki przemian metabolicznych. 18.03.2020 Podręcznik str. 108-111 

1. Metabolizm i jego składowe. 
2. Budowa i rola biologiczna ATP. 
3. Przenośniki elektronów. 
4. Szlaki i cykle metaboliczne. 

 

Proszę sporządzić notatkę i nauczyć się materiału według podanych punktów oraz odrobić 
pracę domową. 



Praca domowa 

Podaj po 3 przykłady procesów anabolicznych i katabolicznych zachodzących w organizmach 
oraz podaj różnicę między procesami anabolicznymi i katabolicznymi. 

 

Biologia kl. Ia  

Temat: Budowa i działanie enzymów. 25.03.2020 Podręcznik str. 112-115 

1. Rola enzymów. 
2. Budowa enzymów. 
3. Właściwości enzymów. 
4. Mechanizm działania enzymów. 

Proszę sporządzić notatkę i nauczyć się materiału według podanych punktów oraz odrobić 
pracę domową. 

Praca domowa 

Zad. 2, 4 str. 115 

Planowany sprawdzian na 18.03.2020 z działu „Komórka” odbędzie się 1.04.2020. 

 

JĘZYK POLSKI 

Klasa 1a 

1 temat 

- notatka: ćw. 1,2 s. 31 – do tekstu W. Weintraub „ W kręgu Czego chcesz od nas, Panie…” 

2 temat 

- notatka: interpretacja „Pieśni IX” z Ksiąg pierwszych /s. 32-33/ ćw. 1,2,3 s.33 

3 temat 

- notatka: o „Pieśni XXIV” z Ksiąg wtórych /s.34/ ćw. 2 s. 35 oraz wyjaśnienie pojęcia 
„parafraza” 
- p. domowa na kartkach /max. 1 strona A5/ do oceny ćw. 1s.35 

4 temat 

- notatka: „Pieśń V” z Ksiąg wtórych /s35-36/ ćw. 1,2, 4 s. 37 



5 temat 

Podsumowanie wiadomości na temat pieśni Kochanowskiego – notatka w formie tabelki 
/wzór poniżej/ oraz ćw. 1,3 s.37 wraz wyjaśnieniem pojęć: patos, ironia. 

Tytuł pieśni Ogólna problematyka pieśni /max 2 zdania/ 

  

  

  

 

6,7 temat Wprowadzenie do trenów Kochanowskiego 

- notatka: problematyka trenów, budowa cyklu, definicja „trenu”;  
wymowa „Trenu IX” /s.40/ - ćw. 1,2 s.40 /do notatki/ 
- p. domowa na kartkach do oceny /max 1strona A5/ ćw. 6 s.41 
wymowa „Trenu X”/s.41/ - ćw. 1,2,3 s.42 /do notatki/ 

8 temat 

- notatka: „Tren XI” /s.42/– ćw. 1,3 s.43; ogólna problematyka dzieła 
- p. domowa na kartkach do oceny /max 1strona A5/ - ćw. 2.s.43 

9 temat  

Podsumowanie wiadomości o trenach Kochanowskiego 
- notatka: „Tren XIX albo Sen” - ćw. 1,3 s.49 oraz analiza dzieła sztuki O”Neila „Tintoretto 
maluje swoją zmarłą córkę” /s.45/ w odniesieniu do ostatniego trenu Kochanowskiego.  

GEOGRAFIA 

Temat: Charakterystyka skał i minerałów. 

Podręcznik Oblicza geografii kl. I 

s. 98-101 

Uzupełnienie kart pracy dot. tematów. 

INFORMATYKA 

Proszę w schemacie blokowym przygotować: algorytm Euklidesa i sprawdzania 
warunku istnienia trójkąta. 



 

 

 


