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kl. VII 
 

wtorek 23 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/928493/matematyka/redukcja-wyraz%c3%b3w-

podobnych-1 

• https://wordwall.net/pl/resource/2037260/matematyka/pot%c4%99gi 

• https://wordwall.net/pl/resource/897726/matematyka/liczby-rzymskie-4-8 

• https://wordwall.net/pl/resource/1531042/matematyka/graniastos%c5%82upy-wzory 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości – Równowaga wewnętrzna organizmu. 

  

Wykonaj Quiz, w którym sprawdzisz swoją wiedzę: 

• https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-7-dzial-11-rownowaga-

wewnetrzna-organizmu-puls-zycia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

3 w-f Temat: Utrwalamy zasady ataku w piłce nożnej. 

 

 

messenger 
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NaCoBeZU: 

• znam  zasady ataku szybkiego w piłce nożnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• doskonale technikę gry w piłkę nożna; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Moja mała ojczyzna  – co mogę zmienić? 

 

Pomyśl i napisz w kilku zdaniach co można i chciałbyś/ chciałabyś zmienić w swojej 

miejscowości, aby lepiej funkcjonowała. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 fizyka Temat: Podsumowanie wiedzy zdobytej w klasie VII. 

 

Poćwicz wzory:  https://wordwall.net/pl/resource/540551/fizyka/wzory-fizyczne 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 historia Temat: Podsumowanie klasy VII. 

 

NaCoBeZU: 

• znam przebieg I wojny światowej; 

• potrafię określić podział sił w obliczu Wielkiej Wojny; 

 

messenger 

discord 
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• znam rezultaty I wojny światowej; 

 

Wejdź na stronę internetową https://wordwall.net/pl/resource/445059/historia/i-wojna-ruletka 

Następnie zakręć 5 razy ruletką i spróbuj odpowiedzieć na pytania. Ile punktów udało Ci się 

zdobyć? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

7 plastyka Temat: Moje wakacje. 

 

NaCoBeZU: 

• planuję poszczególne etapy pracy; 

• tworzę pracę na określony temat; 

 

Wykonaj pracę plastyczną w dowolnej technice na temat: „ Moje wakacje”. Zdjęcie pracy 

przyślij jako informację zwrotną. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

8 zaj. z wych. Temat: Bezpieczeństwo w czasie wakacji. 

 

 Proszę obejrzeć film umieszczony poniżej w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 

Zastanów się, jak można uniknąć niebezpieczeństw podczas wakacji. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 
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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). 


