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kl. VII 
 

wtorek 09 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Zdarzenia losowe. 

 

NaCoBeZU: 

• wyznaczam zbiory obiektów, analizuję i obliczam, ile jest obiektów, mających daną 

własność, w przypadkach niewymagających stosowania reguł mnożenia i dodawania; 

• przeprowadzam proste doświadczenia losowe, polegające na rzucie monetą, rzucie 

sześcienną kostką do gry, rzucie kostką wielościenną lub losowaniu kuli spośród zestawu 

kul, analizuję je i obliczam prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=NQPRGiZ8z80 

Wykonaj zad.1a,b str. 310 z podręcznika oraz zad.1a,b str. 124 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Choroba jako zaburzenia homeostazy a uzależnienia. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem wyjaśnić zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu; 

• potrafię przedstawić choroby jako zaburzenia homeostazy; 

• umiem wyjaśnić dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków 

ogólnodostępnych i suplementów; 
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• potrafię uzasadnić, że antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem 

lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku i długość kuracji); 

• wymieniam rodzaje uzależnień: 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4flWzgvee7A 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.247 – 256 wykonaj ćwiczenie 1,2,3,4,5 str.123 – 

125 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.06.2020 do godziny 20:00 

3 w-f Temat: Nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce wzmacniające i doskonalące 

wydolność organizmu;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Moja mała ojczyzna. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię przedstawić w dowolnej formie  informację o mojej małej ojczyźnie;  

 

Z dostępnych Tobie źródeł wyszukaj informacje na temat miejscowości w której mieszkasz. 

Praca może być wykonana w formie notatki w zeszycie, dokumentu Word ze zdjęciami lub 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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prezentacji Power Point. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.06.2020 do godziny 20:00 

5 fizyka Temat: Prawo Archimedesa- zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• znam treść prawa Archimedesa; 

• znam  zastosowania prawa Archimedesa: 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=IMMcMHO06xk 

Rozwiąż zad. 2 str. 222. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 historia Temat: Rzeczpospolita w świecie i w przededniu wojny. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem o czym mówi tajny protokół między Niemcami i ZSRR 

• potrafię wyjaśnić ustalenia paktu Ribbentrop – Mołotow 

• wiem czym była wojna prewencyjna; 

 

Na podstawie podręcznika strony: 262 – 267 wyjaśnij: 

1. czym był pakt Ribbentrop – Mołotow; 

2. co nazywamy wojną prewencyjną;  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 
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7 plastyka Temat: Prezent dla taty. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję poszczególne etapy pracy; 

• tworzę pracę na określony temat; 

 

Z okazji Dnia Ojca przygotuj ilustrację, na której przedstawisz siebie i swojego tatę w czasie 

wspólnej wycieczki. Zdjęcie pracy przyślij jako informacje zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

8 zaj. z wych. Temat: Oceniamy nasze roczne zachowanie.  

 

Zastanów się jak pracowałeś w ciągu całego roku szkolnego. 

Oceń swoje zachowanie i zachowanie kolegów i koleżanek z klasy? 

 

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). 

mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

