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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 

 

 

str. 1 

 

kl. VII 
 

wtorek 26 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości – Graniastosłupy. 

 

W ramach powtórzenia obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=7LaYGmR0tZs 

 i rozwiąż zadania 1 i 2 str. 282 z podręcznika 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 biologia Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową; 

• potrafię uzasadnić konieczność wykonywania badań kontrolnych jako sposobu 

wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy i raka prostaty; 

• znam źródła zakażeń układu rozrodczego; 

• umiem wymienić choroby układu rozrodczego;  

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=dnlWlD5Nz4s 

Następnie na podstawie filmu i treści z podręcznika str.235 – 240  wykonaj zadanie 1,2,3,4 

str.117,118 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 27.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=7LaYGmR0tZs
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2 czerwca praca klasowa - Rozmnażanie i rozwój człowieka 

Zakres treści w podręczniku str. 215-242. 

3 w-f Temat: Tenis stołowy – utrwalenie techniki uderzeń piłeczki, poprawa techniki. 

 

NACOBEZU: 

• utrwaliłem technikę uderzeń piłeczki; 

• rozwijam pozytywną postawę do ćwiczeń ruchowych; 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n 

Wymień znane Ci podstawowe rodzaje uderzeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 geografia Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem wyjaśnić terminy: centra logistyczne, spedycja; 

• potrafię identyfikować związki między przebiegiem autostrad i dróg ekspresowych a 

lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych w 

obszarze metropolitalnym Wrocławia oraz między transportem morskim a lokalizacją 

inwestycji przemysłowych i usługowych na przykładzie Trójmiasta; 

 

Obejrzyj  film:  https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA 

Następnie na podstawie filmu  i treści z podręcznika str.187 – 189  wykonaj zadanie 1,2,3,4,5 

str.115,116 w zeszycie ćwiczeń. 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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Informację zwrotną proszę wysłać do 28.05.2020 do godziny 20:00 

5 fizyka Temat: Ciśnienie hydrostatyczne. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne; 

• znam wzór na ciśnienie hydrostatyczne; 

 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 210 – 213. 

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

wzór na ciśnienie hydrostatyczne i jednostki we wzorze – wszystko jest w tekście. 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=CG5svBeQrGg 

Rozwiąż zad. 1 str. 213. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać 29.05.2020 do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 historia Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej i walka o granicę wschodnią. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym był komitet narodowy polski; 

• identyfikuję postać Jana Ignacego Paderewskiego; 

• znam termin orlęta lwowskie; 

• wiem jak przebiegała linia Curzona;  

 

Na podstawie podręcznika strony: 210 – 225 odpowiedz na pytania: 

1. Czym był komitet narodowy polski i kto nim zarządzał? 

 

messenger 

discord 
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2. Kim był Paderewski? 

Wyjaśnij termin „orlęta lwowskie”. Wyślij mapę z uwidocznioną linią curzona. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

7 plastyka Temat: : Pejzaż. 

 

NaCoBeZU: 

• wymieniam sposoby ujmowania rzeczywistości w sztuce; 

• wiem co to jest pejzaż 

• wymieniam typy pejzażu; 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 100. Wypisz i opisz na kartce bądź w zeszycie różne typy 

pejzażu. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 01.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

8 zaj. z wych. Temat: Jak dbać o dobry nastrój? 

Proszę obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=DLtvnRvzTs0 

Jak Twoim zdaniem możemy dbać o dobry nastrój? 

 

messenger 

nauczyciel.2020@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). 

https://www.youtube.com/watch?v=DLtvnRvzTs0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

