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kl. VII 
 

wtorek 12 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Praca klasowa – Potęgi i pierwiastki. 

 

Proszę rozwiązać: https://gwo.pl/strony/3038/seo_link:potegi-i-pierwiastki 

 

Po rozwiązaniu wcisnąć przycisk ,, sprawdź’’ i wysłać zdjęcie wyniku procentowego. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Męski i żeński układ rozrodczy. 

 

NaCoBeZU: 

• znam męskie i żeńskie cechy płciowe; 

• potrafię rozpoznać elementy budowy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego (na schemacie, 

według opisu itd.);  

• umiem podać  funkcje poszczególnych elementów budowy układu rozrodczego męskiego i żeńskiego; 

• znam budowę gamety męskiej – plemnika oraz budowę komórki jajowej; 

 

Obejrzyj dwa filmiki: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MbPP7ds9Ay8 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 
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Następnie na podstawie filmików i treści z podręcznika str.215 – 220 postaraj się wykonać zadania 1,2,3  

str.107,108 oraz 1,2,3,4 str.109,110 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 13.05.2020 do godziny 20:00 

3 w-f Temat: „Nauka strzału piłką na bramkę głową- piłka nożna”. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wygląda prawidłowa technika strzału piłki głową – w piłce nożnej; 

• cieszę się z zabaw z piłkami; 

• rozwijam swoją zwinność, czucie piłki i przestrzeni; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1Xlu1AvfPHKUCFOj0jjiXKkQcac3sPHWk 

 

Dla uczniów chętnych test wiedzy – piłka nożna 

https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii; 

• potrafię wyjaśnić sposób rozmieszczenia elektrowni w Polsce; 

• umiem określić warunki przyrodnicze i poza przyrodnicze sprzyjające lub ograniczające produkcję 

energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych; 

• potrafię określić  wpływ warunków  przyrodniczych i poza przyrodniczych na rozwój energetyki na 

 

e.gorajszkola@interia.pl 
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przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c 

 

Następnie na podstawie filmu i treści z podręcznika str.175 – 177 wykonaj zadania 1,2,3,4  str.106,107 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 14.05.2020 do godziny 20:00 

5 fizyka Temat: Wyznaczanie objętości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcie objętości 

• znam  i zamieniam jednostki objętości 

• znam sposoby pomiaru objętości 

     

Przeczytaj tekst z podręcznika str.196 – 198. 

 

Wykonaj notatkę, w której będzie: co to objętość, czym mierzymy objętość, jakie są przykładowe jednostki 

objętości – wszystko jest  w tekście. 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=RiiwZSWOF1g 

Rozwiąż zad.4 a str.199 –  odpowiedz na pytanie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 historia Temat: Świat po I wojnie światowej i narodziny faszyzmu. 
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NaCoBeZU: 

• wiem czym był traktat wersalski; 

• potrafię opisać termin New Deal; 

• wiem czym była Liga narodów; 

• znam terminy faszyzm, NSDAP i noc długich noży; 

• wiem kim był Benito Mussolini; 

 

Na podstawie podręcznika strony: 188 – 195 odpowiedz na pytania: 

1. Czym był traktat wersalski? 

2. Czym była Liga Narodów? 

3. Co oznacza termin New Deal? 

4. Kim byli faszyści i Benito Mussolini? 

5. Co to było NSDAP i noc długich noży? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

messenger 

discord 

7 plastyka Temat: Tworzenie z natury. 

 

NaCoBeZU: 

• wymieniam sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce; 

• umiem wytłumaczyć dlaczego artyści inspirują się naturą; 

• wykonuję pracę plastyczną; 

 

Wykonaj pracę plastyczną martwej natury wybierając jedną z odmian martwej natury np. 

o Przedstawienie stołu lub wnętrza kuchni; 

o Kompozycja kwiatowa; 

o Przedstawienie elementów wystroju wnętrz; 

 

messenger 
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o Kompozycje przedmiotów o symbolice związanej z przemijaniem; 

o Gabinety osobliwości – wnętrza bibliotek, galerii obrazów; 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

8 zaj. z wych. Temat: Zaakceptuj siebie, pokochaj siebie! 

 

Proszę obejrzeć umieszczoną  poniżej prezentacje: 

https://drive.google.com/open?id=1jIcs5o3mLAYn8Qvd0Tq7umVhs86YQhd4 

 

Zastanów się, co można zrobić, aby zwiększyć swoją samoocenę – podnieść poczucie własnej wartości. 

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://drive.google.com/open?id=1jIcs5o3mLAYn8Qvd0Tq7umVhs86YQhd4
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

