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str. 1 

 

kl. VII 
 

czwartek 30 kwietnia 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Słowotwórstwo. Budowa wyrazów pochodnych. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię dokonać analizy słowotwórczej wyrazów. 

• rozróżniam formanty. 

 

  1.Wysłuchaj informacji:   https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ 

  2.Na podstawie wiadomości oraz informacji z podręcznika (str.284) odpowiedz na pytania: 

a) Z czego składa się wyraz pochodny? 

b) Co to jest podstawa słowotwórcza? 

c) Co to jest formant? 

  3.Przypomnij sobie wiadomości z klasy V na temat oboczności. 

  4. W podanych niżej wyrazach oddziel podstawę słowotwórczą od formantu. Czy wyrazy te 

można jakoś podzielić? Jak? 

 koński - 

 domisko - 

 góral - 

 naukowiec - 

 żartowniś - 

 

kl8jawty@wp.pl j.polski 

https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ
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 podskoczyć - 

 zburzyć - 

 ugotować - 

 oddzielić - 

 nadciśnienie - 

Część z tych wyrazów formant ma przed podstawą słowotwórczą, część formant ma po podstawie 

słowotwórczej. 

np.   u + gotować  lub  nauk + owiec 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

2 biologia Temat: Higiena oka i ucha. 

 

NaCoBeZu 

• wiem jakie są wadami wzroku; 

• potrafię wyjaśnić  zasady korekcji wad wzroku; 

• umiem omówić na czym polega daltonizmu; 

• znam  zasady higieny oka;  

• wiem jakie są choroby oczu;  

• potrafię omówić skutki  przebywania w hałasie; 

 

Obejrzyj prezentację: http://parafia-dziwiszow.eu/biologia/klIII/33.pdf 

Na podstawie prezentacji wykonaj zadanie 1,2,3 str.102 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.05.2020 do godziny 20:00 

 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

http://parafia-dziwiszow.eu/biologia/klIII/33.pdf
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7 maja powtórzymy wiadomości i napiszesz sprawdzian z działu - Narządy zmysłu. Zakres 

treści w podręczniku str. 195 -212. 

3 w-f Temat: Taniec- walc wiedeński. 

NaCoBeZU: 

• rozwijam inwencje twórczą przy muzyce; 

• potrafię zachować się w sytuacji związanej z aktywnością taneczną; 

• doskonalę swoja koordynację ruchową; 

 

Proszę o obejrzenie filmu oraz zapoznanie się z podstawowym krokiem tańca wiedeńskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0 

Spróbuj znaleźć chętną osobę i zatańczyć w domu. 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

4 chemia Temat: Stężenie procentowe. 

 

NaCoBeZu 

• wiem co to jest stężenie procentowe roztworu; 

•  umiem wykonać obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa 

substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość; 

• Potrafię wykonać obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa 

substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=pocWSJNMh8s 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=HKbFxjVJxt0
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Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.177 – 183  wykonaj krótką notatkę w zeszycie oraz 

wykonaj zadania 29,30,31 str. 96 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 03.05.2020 do godziny 20:00 

5 matematyka Temat: Notacja wykładnicza – ciąg dalszy. 

 

NaCoBeZU: 

• odczytuję i zapisuję liczby w notacji , 1 ≤ a < 10, k jest liczbą całkowitą; 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI 

Rozwiąż w zeszycie zad.5 a,b str. 239 z podręcznika oraz zad.6 a,b,c str.100 w zeszycie ćwiczeń. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

 

jarmatzp@adres.pl 

6 religia Temat: Miłosierdzie w drugim człowieku. 

 

Napisz w zeszycie: W jaki sposób starasz się pomagać drugiemu człowiekowi. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 02.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

7 doradz. zaw. Temat: Zawód, w którym widzę siebie w przyszłości. 

 

Proszę postaraj się uzupełnić kartę pracy na temat zawodu. Wypełnioną prześlij. 

Uwaga! Możesz wybrać zawód do opracowania kierując się pewnym kluczem: 

• zawód, który mi się podoba 

• zawód rodzica 

• zawód przyszłości 

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 
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• zawód wylosowany za pomocą kostki do losowania 

• zawód, który… (tu jest miejsce na Twój pomysł) 

 

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). 


