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str. 1 

 

kl. VII 
 

wtorek 05 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Pierwiastki - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam wartości pierwiastków  kwadratowych i sześciennych z  liczb,  które są odpowiednio 

kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych; 

• szacuję wielkość danego pierwiastka kwadratowego lub sześciennego oraz wyrażenia arytmetycznego 

zawierającego pierwiastki; 

• porównuję wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz 

znajduję liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=xJboguV5xBs 

 

Rozwiąż zad.2 a,b,c str.248 w podręczniku oraz zad.3,a,b,c str.103 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00                  

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku. 

 

NaCoBeZu 

• umiem określić rozmieszczenie narządów zmysłów powonienia, smaku i dotyku; 

• znam znaczenie smaku i powonienia w ocenie pokarmów; 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=xJboguV5xBs
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• potrafię omówić znaczenie dotyku w życiu człowieka; 

 

Zapoznaj się z informacjami na stronie: http://parafia-dziwiszow.eu/biologia/klIII/34.pdf 

Następnie na podstawie powyższych informacji i treści z podręcznika str. 208 – 210  wykonaj zadanie 1,2,3  

str.103  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.05.2020 do godziny 20:00 

 

Przypominam: 7 maja powtórzenie wiadomości i sprawdzian z działu - Narządy zmysłu.  

 

Zakres treści w podręczniku str. 195 -212. 

3 w-f Temat: Kształtowanie motoryczności. 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• rozwijam cechy motoryczne mojego organizmu; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń, które znajdują się w linku poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Praca klasowa „ Usługi w Polsce. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego”. 

 

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 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

http://parafia-dziwiszow.eu/biologia/klIII/34.pdf
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Proszę o przesłanie tylko odpowiedzi. 

5 fizyka Temat: Powtórzenie wiadomości – Cząsteczki i ciepło. 

 

W ramach powtórzenia obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=e1yZjweYkvc 

Rozwiąż test 1 str.190 – wybierz odpowiedź. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 historia Temat: Powtórzenie działu V 

 

Na podstawie podręcznika strony: 155-184 przygotuj się do pracy klasowej. Powtórz koniecznie: 

 

1. Jakie były 2 główne strony konfliktu I wojny światowej? 

2. Jakie wydarzenie uważa się za otwierające wojnę?  

3. Jak wyglądała sytuacja Polaków w wojnie? 

4. Czym była rewolucja październikowa? 

 

messenger 

discord 

7 plastyka Temat: Jak narysować przestrzenne bryły? 

 

NaCoBeZU: 

• rysuję  bryłę według podanych wskazówek;  

• stosuję odpowiednie narzędzia i podłoża; 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 96. Narysuj wybrany przedmiot  z Twojego otoczenia. Posłuż się siatką 

rysunkową i wskazówkami w podręczniku na str. 98-99. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 11.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=e1yZjweYkvc
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8 zaj. z wych. Temat: Kultura na co dzień, czyli savoir – vivre. 

 

Zapoznaj się z prezentacją: 

https://www.dropbox.com/s/h8wp2ugw3i96k5h/savoir-vivre-na-co-dzie%C5%84.pdf?dl=0 

 

Pomyśl, jakie są zasady savir – vivre, na podsumowanie obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=vCpOmBdSXmM  

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.dropbox.com/s/h8wp2ugw3i96k5h/savoir-vivre-na-co-dzień.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=vCpOmBdSXmM
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