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str. 1 

 

kl. VII 
 

czwartek 28 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Jak poprawnie posługiwać się czasownikami? 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię rozpoznawać czasowniki w wypowiedziach. 

• poprawnie rozwiązuję testy online. 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o czasowniku. 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 str. 137 w podręczniku. 

3. Wejdź na: 

    https://epodreczniki.pl/a/bez-czasownika-ani-rusz/DDgYgBIzA  

    https://epodreczniki.pl/a/wsrod-osobowych-form-czasownika/D10XvGgSq  

 

Rozwiąż zadanie ale ich nie przepisuj do zeszytu, ani nie drukuj. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 

 

3 biologia Temat: Powtórzenie wiadomości - Rozmnażanie i rozwój człowieka.  

 

Wykonaj Sprawdź, czy potrafisz str. 119 – 120 w zeszycie ćwiczeń. 

Następnie możesz sprawdzić swoją wiedzę wykonując Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-7-dzial-10-rozmnazanie-i-

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://epodreczniki.pl/a/bez-czasownika-ani-rusz/DDgYgBIzA
https://epodreczniki.pl/a/wsrod-osobowych-form-czasownika/D10XvGgSq
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2023.03.2020%20-%2027.03.2020/Zadania%2025.03.2020/zadania%2025.03.2020%20-%20WORD/kl8jawty@wp.pl
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-7-dzial-10-rozmnazanie-i-rozwoj-czlowieka-puls-zycia
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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rozwoj-czlowieka-puls-zycia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 01.06.2020 do godziny 20:00 

 

Przypominam 2 czerwca praca klasowa – Rozmnażanie i rozwój człowieka. 

Zakres treści w podręczniku str. 215 – 242. 

4 w-f Temat: Elementy techniczne piłki nożnej – doskonalenie podania. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem jaki wpływ mają gry i zabawy na rozwijanie zdolności motorycznych 

(niezbędnych w piłce nożnej); 

• przeżywam radość i satysfakcję ze stopnia opanowania umiejętności  ruchowych;  

• znam zasady kulturalnego uczestnictwa i kibicowania w czasie gry szkolnej oraz gry  

właściwej; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1tG7eUu6OoJTyzoueGVOYzga0-J0Xnhuw 

 

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

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

5 chemia Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie. 

 

NaCoBeZU:  

• umiem wyjaśnić różnicę między wodorotlenkiem a zasadą; 

• znam wzór i opisuje właściwości zasady amonowej;  

• podaję przykłady zasad i wodorotlenków na podstawie analizy tabeli rozpuszczalności 

wodorotlenków;  

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-7-dzial-10-rozmnazanie-i-rozwoj-czlowieka-puls-zycia
https://drive.google.com/open?id=1tG7eUu6OoJTyzoueGVOYzga0-J0Xnhuw
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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• potrafię zapisać równania reakcji otrzymywania wodorotlenków; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 219 – 221 wykonaj  zadania 38,39,41,42 w zeszycie 

ćwiczeń.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 31.05.2020 do godziny 20:00 

6 matematyka Temat: Praca klasowa - Graniastosłupy. 

 

Proszę rozwiązać:  https://gwo.pl/strony/3039/seo_link:strefa-ucznia-graniastoslupy 

Po rozwiązaniu, proszę przysłać zdjęcie wyniku procentowego, który wyświetli się po wciśnięciu 

przycisku,, sprawdź’’ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

7 religia Temat: Pamiątka Ostatniej Wieczerzy. 

 

Wiesz, że Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z apostołami.  

Napisz o czym powinien pamiętać i jak się zachowywać uczeń Jezusa uczestniczący w 

Eucharystii? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 doradz. zaw. Temat: Koło wyboru szkoły. 

 

Zadanie 1.  Zapoznaj się z instrukcją (znajduje się na karcie pracy Koło wyboru szkoły) i postaraj 

się uzupełnić koło według instrukcji.  

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=Btjc4BfviNU
https://gwo.pl/strony/3039/seo_link:strefa-ucznia-graniastoslupy
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:nauczycielejawty@wp.pl
mailto:nataliagawrych@interia.eu
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Zadanie 2. Wypełnij tabelę, która znajduje się w załączniku. 

 

Dziękuję Wam serdecznie drodzy uczniowie na udział w zajęciach zdalnych z doradztwa 

zawodowego. Pozdrawiam Was serdecznie!  

Proszę przysłać swoje spostrzeżenia, pytania. Termin do 30.05.2020 

 

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). 


