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kl. VII 
 

czwartek 14 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Co się może wydarzyć, gdy śpisz. Bolesław Leśmian „ Dusiołek”. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Bolesława Leśmiana. 

• potrafię streścić historię przedstawioną w Dusiołku. 

• potrafię wymienić elementy świata przedstawinego. 

 

1. Przeczytaj wiersz Bolesława Leśmiana pt: „ Dusiołek”na str. 218- 219 w podręczniku. 

2. W kilku zdaniach streść historię przedstawioną w wierszu. Zapisz w zeszycie. 

3. Wykonaj do zeszytu polecenie 3 str. 220 w podręczniku.  

4. Zastanów się kim jest narrator i w jaki sposób myśli o świecie? 

5. Co może symbolizować w utworze Leśmiana Dusiołek? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

kl8jawty@wp.pl 

2 j.polski 

 

3 biologia Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. 

 

NaCoBeZU:  

• umiem wyjaśnić  funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego; 

• potrafię opisać fazy cyklu miesiączkowego kobiety; 

• znam rolę żeńskich hormonów płciowych; 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/kl8jawty@wp.pl
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Obejrzyj dwa  filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ioyMfmaKp0 

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

 

Na podstawie filmików i treści z podręcznika str. 221 - 223 wykonaj co najmniej trzy ćwiczenia 

spośród 1,2,3,4,5 str.109 - 110 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

4 w-f Temat: Omawiamy czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie, 

samopoczucie. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię omówić  czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie’ 

samopoczucie; 

• wykonuję ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• dobieram odpowiedni strój do ćwiczeń; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1IZ6Aoc3sA6tWGSxI35UAkEAZhmEAk3a_ 

 

Następnie proszę wykonać ćwiczenia umieszczone poniżej w linku: 

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 chemia Temat: Tlenki metali i niemetali.  

https://www.youtube.com/watch?v=3ioyMfmaKp0
https://www.youtube.com/watch?v=CEsuFiuVxRU
https://drive.google.com/open?id=1IZ6Aoc3sA6tWGSxI35UAkEAZhmEAk3a_
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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NaCoBeZU: 

•  znam budowę tlenków; 

•  umiem napisać wzory i nazwy tlenków; 

• znam sposoby otrzymywania tlenków; 

• potrafię opisać  właściwości fizyczne i zastosowania wybranych tlenków; 

• wiem co to jest katalizator; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=iNDgYqyCcy0 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 196 – 201 wykonaj krótką notatkę. Następnie 

wykonaj zadanie 2 str. 201 z podręcznika w zeszycie  przedmiotowym. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

 

Osoby, które chcą sobie jeszcze raz powtórzyć ten materiał mogą obejrzeć: 

https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 matematyka Temat: Przykłady graniastosłupów. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję graniastosłupy i ostrosłupy, proste i prawidłowe 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika na stronie 264 i 265. Przerysuj do zeszytu bryłę wraz z opisem z 

górnej części strony 265. W celu lepszego zrozumienia materiału, proponuję obejrzyj film : 

https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA 

 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=iNDgYqyCcy0
https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Rozwiąż zad.1 a,b str.266 oraz zad.1 str.110 w zeszycie ćwiczeń. 

    

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

7 religia Temat: „Oto dzień, który dał nam Pan”. 

 

Pomyśl i napisz: W jaki sposób Katolik powinien przeżywać niedziele i święta? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 doradz. zaw. Temat: Zareklamuj swój zawód. 

 

Zajrzyj na: https://mapakarier.org/paths Zapoznaj się z różnymi zwodami. Postaraj się 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

• Co Cię zaskoczyło w danym zawodzie? 

• Które aspekty zawodu są dla Ciebie interesujące? 

• Jakie umiejętności zdobyte na lekcjach mogą być przydatne w codziennej pracy w danym 

zawodzie? 

• Czy przekonałeś się do zawodu, który wcześniej Ci się nie podobał? 

 

Opracuj projekt wybranego zawodu. Zastanów się jaki zawód jest Ci najbliższy, w czym czujesz 

się dobrze. Wykonaj projekt – każdy pomysł jest świetny. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 

 

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:nauczycielejawty@wp.pl
https://mapakarier.org/paths
mailto:nataliagawrych@interia.eu
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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). 


