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kl. VII 
 

czwartek 25 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Sprawdź, co potrafisz…. 

 

Poćwicz i pobaw się: 

• https://wordwall.net/pl/resource/350717/j%c4%99zyk-

polski/s%c5%82owotw%c3%b3rstwo  

• https://wordwall.net/pl/resource/2547990/j%c4%99zyk-polski/kategorie-

s%c5%82owotw%c3%b3rcze  

• https://wordwall.net/pl/resource/932350/j%c4%99zyk-polski/dziady-

cz%c4%99%c5%9b%c4%87-ii 

• https://wordwall.net/pl/resource/1154559/j%c4%99zyk-polski/czy-jest-cecha-ballady  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drodzy Uczniowie ! 

Podczas wakacji proszę przeczytać „ Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 

 

3 biologia Temat: Leki i suplementy diety w Polsce. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem odróżnić lek od suplementu i wiem jakie mają działania;   

 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=rO2RCINXgjY 

Odpowiedz w zeszycie. 

Zastanów się i odpowiedz w zeszycie: Czy zażywasz suplementy diety i czy rzeczywiście musisz 

je przyjmować? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 w-f Temat: Utrwalamy wiadomości z zakresu zdolności motorycznych organizmu. 

 

NaCoBeZU: 

• zwiększyłem poziomu zdolności motorycznych i funkcjonowania organizmu; 

• wiem jak zmniejszyć podatność na zmęczenie fizyczne i psychiczne (koncentracja); 

• potrafię zapobiegać negatywnym skutkom stosowania jednostronnych obciążeń 

specjalistycznych; 

 

Zapoznaj się z materiałem: 

https://drive.google.com/file/d/1bcHNN8B8hqGUY-BEZsuirSrUCkMIIb9d/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 chemia Temat: Podsumowanie wiadomości z chemii nieorganicznej w klasie 7. 

 

Wykorzystaj zdobytą wiedzę  w klasie siódmej  i wykonaj zadania: 

• https://wordwall.net/pl/resource/948991/chemia/wzory-i-nazwy-zwi%c4%85zk%c3%b3w-

chemicznych 

• https://wordwall.net/pl/resource/1933217/chemia/woda-i-roztwory-wodne-

powt%c3%b3rzenie 

• https://wordwall.net/pl/resource/2512907/chemia/wodorotlenki-wzory-i-nazwy 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 matematyka Temat: Podsumowanie wiedzy zdobytej w klasie VII. 

 

Poćwicz wzory: https://wordwall.net/pl/resource/549501/matematyka/wzory-matematyczne 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

7 religia Temat: Mój wypoczynek z Panem Bogiem. 

 

Pomyśl, gdzie chciałbyś wypoczywać w wakacje. 

 

nauczycielejawty@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). 
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