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kl. VII 
 

poniedziałek 08 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• tworzę diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez 

siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł; 

  

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=kQo36vIi5a0 

Wykonaj zad. 8a str. 307 z podręcznika oraz zad. 2a str. 122 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 j.polski Temat: Przypomnienie wiadomości o zdaniu złożonym. 

 

NaCoBeZU: 

1. znam wszystkie części zdania . 

2. znam budowę składniową zdania złożonego. 

3. rozróżniam zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=TsYiUoQp5YU  

     https://www.youtube.com/watch?v=0i8aBMSPaNk  

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
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     https://www.youtube.com/watch?v=ap0SXCeh94M  

 

2. Obejrzyj filmiki o analizie składniowej zdania: 

     https://www.youtube.com/watch?v=0hoWHK6SHJ4  

     https://www.youtube.com/watch?v=QrjaanRyCW8  

 

3. Przeczytaj Przypomnienie ze str. 192.  

Zapisz notatkę do zeszytu. 

   

Zdania złożone współrzędnie  

Zdania złożone współrzędnie składają się z pojedynczych zdań składowych, z których każde 

mogłoby istnieć samodzielnie. Łączymy je spójnikowo lub bezspójnikowo.  

Najczęściej w zdaniach złożonych współrzędnie występują następujące spójniki: i, oraz, ani, ni, 

jak, też, jakże, także, albo, lub, czy, bądź, ale, lecz, a, jednak, chociaż, zaś, natomiast, więc, 

zatem, toteż, dlatego.  

 

Zdania złożone podrzędnie 

W przeciwieństwie do zdań złożonych współrzędnie zdania składowe zdań podrzędnie złożonych 

tworzą elementy zależne od siebie, a są to: zdanie nadrzędne (określane mianem głównego, bo to z 

jego użyciem zadajemy pytanie, na które odpowiedzią jest zdanie podrzędne; ono znajduje się na 

górze wykresu) oraz zdanie podrzędne, które uzupełnia treść zdania nadrzędnego i odpowiada na 

wynikające z niego pytanie. 

 

4. Przyjrzyj się wykresom zdań ze strony 193. Przeanalizuj je. Następnie wykonaj wykresy zdań 

złożonych z ćwiczenia 4 str. 194 . 

 

5.  Możesz skorzystać z materiałów internetowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=ap0SXCeh94M
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https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 chemia Temat: Praca klasowa – Tlenki i wodorotlenki. 

 

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 

4 w-f Temat: Poznajemy elementy obrony indywidualnej w koszykówce − pomoc w obronie, 

odcinanie, przekazywanie krycia, zastawienie. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem elementy obrony indywidualnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1lXS5wpocYgFCCRfSy5hxe22F7lOittB5/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 j.angielski Topic: Unit 8 review. – Dział 8 powtórzenie. 

 

 

messenger 
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NaCoBeZU: 

• znam czasowniki modalne; 

• znam słownictwo (sport); 

 

W celu powtórzenia informacji z działu 8 wykonaj zadania A,c ze strony 134 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

drnprystasz@gmail.com 

6 fizyka Temat: Prawo Archimedesa. 

 

NaCoBeZU: 

• znam treść prawa Archimedesa; 

• znam  zastosowania prawa Archimedesa: 

  

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 219 – 220. 

Wykonaj notatkę, w której powinno być: treść prawa Archimedesa i jego zastosowanie  – wszystko 

jest w tekście. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=wl7RGAHO_bs 

Rozwiąż zad. 1 str. 222. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.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). 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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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). 


