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str. 1 

 

kl. VII 
 

poniedziałek 15 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 

  

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=epFT2VYokdc 

Wykonaj zadanie 3 a, b str. 160 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 j.polski Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie. 

 

NaCoBeZU: 

1. potrafię rozpoznać zdanie złożone. 

2. znam rodzaje zdań złożonych podrzędnie. 

3. potrafię sporządzić wykresy. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

    https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE  

    https://www.youtube.com/watch?v=JeBu7g1rdJ0  

2. Wykonaj zadanie i wpisz do zeszytu: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epFT2VYokdc
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE
https://www.youtube.com/watch?v=JeBu7g1rdJ0
mailto:kl8jawty@wp.pl
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Podane niżej pary zdań pojedynczych spróbuj połączyć w jedno zdanie złożone. Zastosuj podane 

w nawiasach spójniki.  

Wzór:  Zostaję dziś w domu. Rodzice kupili mi nowy komputer. (bo) 

  Zostaję dziś w domu, bo rodzice kupili mi nowy komputer. 

 

1. Muszę opiekować się młodszą siostrą. Rodzice wyszli do teatru. (ponieważ) 

................................................................................................................................................. 

 

2. Oglądałem wczoraj film. Powstał na podstawie książki Niziurskiego. (który) 

................................................................................................................................ ................. 

 

3. Widziałam już tego chłopaka. Byłam w wesołym miasteczku. (gdy) 

................................................................................................................................................. 

 

4. Odwiedziłam babcię. Byłaś na obozie sportowym. (kiedy) 

................................................................................................................................................. 

3. Przypomnij sobie! 

Zdanie złożone – to takie, które zawiera minimum dwa orzeczenia. Elementy tworzące zdanie 

złożone nazywa się zdaniami składowymi. 

 

4. Zapisz do zeszytu: 

Zdanie złożone podrzędnie – zdanie, które składa się z dwu lub więcej zdań pojedynczych 

pozostających względem siebie w stosunku podrzędności. Stosunek ten polega na tym, że jedno ze 

zdań składowych określa drugie, zastępując jakąś jego część, czyli jest wobec niego podrzędne. W 

zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamy więc zdanie nadrzędne i podrzędne. 

Rodzaje zdań podrzędnie złożonych: 

• przydawkowe: Cenię ludzi (jakich?), którzy sumiennie pracują. 
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• dopełnieniowe: Nie zaprzątał sobie głowy tym (czym?), że jest słaby i chory. 

• okolicznikowe miejsca:Tam sięgaj (gdzie?), gdzie wzrok nie sięga. 

• okolicznikowe czasu: Wyjechali tam (kiedy?), gdy zaczęły się wakacje. 

• okolicznikowe warunku: Wygrasz (pod jakim warunkiem?), jeśli będziesz miał szczęście. 

• okolicznikowe sposobu: Powiedzieli to tak (jak?), że się przestraszyliśmy. 

• okolicznikowe przyczyny: Chciał opisać swoje przeżycia (dlaczego?), ponieważ były 

ciekawe. 

• okolicznikowe przyzwolenia: Przeczytałem książkę (mimo czego?), chociaż miałem mało 

czasu. 

• okolicznikowe celu: Pojechaliśmy do Portugalii (po co?), żeby zwiedzić Lizbonę. 

• okolicznikowe stopnia i miary: Film spodobał mi się tak bardzo (jak bardzo?), że ciągle 

myślałem o nim. 

• orzecznikowe: Nie zawsze taka byłaś(jaka byłaś?), jaka jesteś. 

• podmiotowe: Powodzenie osiągnie ten (kto?), kto umie pracować. 

  

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 chemia Temat: Najważniejsze odkrycia naukowe z chemii. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wymienić najważniejsze odkrycia chemiczne; 

 

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

Na podstawie filmu wypisz w zeszycie  wielkich chemików i ich odkrycia. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

4 w-f Temat: Utrwalamy elementy techniczne w piłce ręcznej.  

https://www.youtube.com/watch?v=jfENvWiRMwU
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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NaCoBeZU: 

• wiem, jakie można wyróżnić podania w piłce ręcznej;  

• opanowałem umiejętność kozłowania piłki ręcznej; 

• opanowałem zwody w grze w piłkę ręczną;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 16.06.2020 do godziny 20:00. 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 j.angielski Topic: Skills checkpoint 8. – Sprawdzenie wiedzy, dział 8. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumienie tekstów pisanych; 

• znajomość funkcji językowych; 

 

W celu powtórzenia informacji z działu 8 wykonaj zadanie C ze strony 130 oraz zadania D i E ze 

strony 131. (podręcznik) 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

6 fizyka Temat: Ciśnienie atmosferyczne. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym jest ciśnienie atmosferyczne i od czego zależy: 

  

 

jarmatzp@adres.pl 

https://drive.google.com/file/d/1mnTiGm0w9FzxbP1rur_t-QgOu4FKzS60/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Przeczytaj tekst z podręcznika str. 226 – 229. 

 

Wykonaj notatkę, w której powinno być: czym jest ciśnienie atmosferyczne i od czego zależy,  – 

wszystko jest w tekście. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=_R7S1k5O0DI 

Rozwiąż zad. 2 str. 229. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.06.2020 do godziny 20:00 

 

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.youtube.com/watch?v=_R7S1k5O0DI

