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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VII 
 

poniedziałek 25 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Objętość graniastosłupa – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam objętość i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8 

Wykonaj zadanie 2 str. 281 z podręcznika oraz zad. 2 str. 115 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 j.polski Temat: Nadzieja ma wielką wartość. 

 

NaCoBeZU: 

1. znam wiersz Jerzego Lieberta pt: „ Nadzieja”. 

2. potrafię omówić problematykę tekstu. 

3. potrafię korzystać z posiadanych informacji. 

 

1. Przeczytaj wiersz „Nadzieja” na str. 302 w podręczniku. 

2. Odpowiedz w zeszycie na pytania pełnym zdaniem: 

    a) Na czym polega dramat podmiotu lirycznego przedstawiony w dwóch pierwszych  

        wersach utworu? 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8HrnvYJBN8
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    b) Wyjaśnij sens wyrazów ujętych w wierszu w cudzysłowy. Kiedy zazwyczaj wypowiadamy  

        te  słowa? 

    c) Wypisz środki artystycznego wyrazu, które posłużyły w wierszu do wyrażania emocji. 

 

Praca domowa Napisz, kiedy nadzieja może przynieść pożytek, a kiedy spowodować szkody. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 chemia Temat: Wodorotlenek wapnia. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wzór sumaryczny wodorotlenku wapnia; 

• wiem jak można otrzymać wodorotlenek wapnia; 

• potrafię zapisać równania reakcji otrzymywania wodorotlenku wapnia; 

• umiem opisać właściwości wodorotlenku wapnia i jego zastosowania; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=aXdf6Gbe59k 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 216 – 218 wykonaj  zadanie 32,33,34,35,36,37 str. 

114, 115 w zeszycie ćwiczeń 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 27.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

4 w-f Temat: Poznajemy zasady rzutu oszczepem. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem zasady rzutu oszczepem;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=aXdf6Gbe59k
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1lI94c441Au2qGhUt0CcdQ_HgcVMZQh-l 

 

Jakie znasz style rzutów oszczepem? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 j.angielski Topic: Personal best(reading). – Osobisty rekord(czytanie). 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i słownictwo(sport) 

 

Otwórz podręcznik na stronie 120 – 121. Przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski 

wszystkie słowa zapisane czerwoną czcionką. 

Wykonaj zadania A, C, D ze strony 120 z podręcznika. Zadanie E ze strony 121 jest dla chętnych 

na plusa. 

 

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. 

 

NaCoBeZU: 

• znam pojęcie siły; 

• znam  pojęcie powierzchni; 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://drive.google.com/open?id=1lI94c441Au2qGhUt0CcdQ_HgcVMZQh-l
mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• znam pojęcie ciśnienia, wzór i jednostki; 

  

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 207 – 209. 

Wykonaj notatkę, w której powinno być: czym jest siła, powierzchnia, jaki jest wzór na ciśnienie, 

jednostki we wzorze – wszystko jest w tekście. 

 

Obejrzyj film :    https://www.youtube.com/watch?v=uE7Wr2tgy_M 

Rozwiąż zad. 2 a str. 209. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj 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=uE7Wr2tgy_M

