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str. 1 

 

kl. VII 
 

wtorek 02 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Co to jest średnia? 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam średnią arytmetyczną kilku liczb; 

  

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY 

 

Wykonaj zadanie 1 str. 300 z podręcznika oraz zad. 1  str. 121 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Praca klasowa – Rozmnażanie i rozwój człowieka. 

 

Test  A piszą uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku. 

 

Test  B piszą uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

Proszę o przesłanie tylko odpowiedzi z testu. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

3 w-f Temat: Doskonalenie techniki gry w badmintona – prawidłowa technika trzymania rakietki. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6a4s8z8JhY
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NaCoBeZU: 

• wiem jak prawidłowo trzymać rakietkę;  

• znam zasady gry w badmintona; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Powtórzenie wiadomości – Relacje między elementami środowiska przyrodniczego. 

 

Wykonaj Sprawdź, czy potrafisz str.119 – 120 w zeszycie ćwiczeń a następnie możesz sprawdzić 

swoją wiedzę wykonując Quiz:  

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-7-dzial-7-relacje-miedzy-

elementami-srodowiska-geograficznego-planeta-nowa 

 

Napisz ile zdobyłeś /zdobyłaś punktów. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

8 czerwca Praca klasowa – Relacje między elementami środowiska przyrodniczego 

Zakres treści w podręczniku str. 170 – 196 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 fizyka Temat: Pomiar napięcia i natężenia – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

 

jarmatzp@adres.pl 
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• rozróżniam jak podłączyć amperomierz i woltomierz                    

 

Proszę   obejrzyj:  https://www.youtube.com/watch?v=jrM9IvHe0e8 

 

Rozwiąż zadanie 3 str. 57 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 03.06.2020 do godziny 20:00 

6 historia Temat: Zamach majowy i gospodarka II RP. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcia Polska A i Polska B; 

• potrafię wyjaśnić termin „cud nad urną”; 

• identyfikuję postać Eugeniusza Kwiatkowskiego; 

• potrafię rozwinąć skrót COP;  

 

Na podstawie podręcznika strony: 240 – 250 odpowiedz na pytania: 

1. Co oznaczają pojęcia Polska A i Polska B; 

2. Wyjaśnij termin „Cud nad urną”; 

3. Podaj 2 dokonania Eugeniusza Kwiatkowskiego; 

4. Rozwiń skrót COP; 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

7 plastyka Temat: : Majowa łąka.  

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję pracę plastyczną w dowolnej technice;   

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=jrM9IvHe0e8
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• utrwalam poznane techniki malarskie i rysunkowe; 

 

Wykonaj pracę plastyczna na temat „Majowa łąka” dowolną techniką. Pracę możesz wykonać 

pastelami olejnymi, suchymi, farbami itp. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

8 zaj. z wych. Temat: Cała prawda o nałogach. 

 

Proszę obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=IvepUogucpc 

Zastanów się, jak można uchronić się przed nałogami? 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

https://www.youtube.com/watch?v=IvepUogucpc
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

