
7a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia 1. W Wielki Piątek przeżywamy tajemnice związane z męką i śmiercią 

Pana Jezusa na krzyżu. Przeczytaj fragment Mk 15, 1-39. Jeśli nie masz 

Pisma św., skorzystaj z wersji elektronicznej (https://biblia.deon.pl/). 

Znajdź na www.youtube.com jedną pieśń, która nawiązuje do tego 

fragmentu Ewangelii - (np. o krzyżu). Prześlij link na adres: 

b.olejnik@sp26gdynia.pl (do 10.04.2020r.) 

2. Ułóż modlitwę do Pana Boga za ludzi, którzy teraz cierpią. Proś Pana 

Boga o ustanie pandemii koronawirusa. 

etyka Praca pisemna NA ETYKĘ  (dokument Word wysłany w załączniku do 8 

kwietnia - środa na maila służbowego m.bazylko@sp26gdynia.pl) 

"Co odkryłbym/odkryłabym, gdybym był/była genialnym naukowcem? 

Do czego Twoje odkrycie byłoby użyteczne? 

Jakimi zasadami etycznymi (moralnymi) powinien się kierować 

naukowiec?"(minimum 20 zdań). 

język polski T: Od nadawcy do adresata...Zaproszenie 

T: Nie wstydzić się łez. 

T: Pisownia niektórych przedrostków.  

Polecenia przesłane w pliku. 

język 

angielski 

grupa A. Jank 

https://drive.google.com/drive/folders/11w21suSEXlKnBf4bGM4DBzdY9-

uAcfGo?usp=sharing  

 

Grupa K. Kmiecik - wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku  na 

stronie internetowej  szkoły - nauczanie zdalne 

 

 

 

język 

niemiecki 

Praca projektowa. Was möchtest du werden? Kim chciałbyś zostać?  

Proszę abyście odeszli od komputerów i popracowali twórczo. W ramach 

utrwalenia dotychczasowego materiału stwórzcie proszę plakat, w którym 

zaprezentujecie odpowiedź na poniższe pytanie: 

Was möchtest du werden? Metoda dowolna: rysujcie, malujcie, wycinajcie, 

wklejajcie. Zaprezentujcie postać, miejsce pracy, potrzebne atrybuty do 

wykonywania danego zawodu. Wszystko musi być opisane w j. niemiecki, 

to co się znajdzie na plakacie po prostu podpiszcie w j. niemeckim. Wasze 

prace projektowe zostaną ocenione. Bardzo proszę o przesłanie zdjęcia 

pracy do 03.04.2020 r. na adres M.Banaszak@sp26gdynia.pl  

 

muzyka Słuchając fragmentu utworu naszkicuj (mały rysunek) swoje wyobrażenia 

ołówkiem w zeszycie lub na kartce J 

(wyślij zdjęcie swojego rysunku do 7 kwietnia) Link do utworu: 

https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-

/view?usp=sharing 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację 

możesz również pobrać na telefon lub tablet) 

 

plastyka Ustaw martwą naturę, zrób jej zdjęcie, a następnie narysuj w kolorze z 
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obserwacji i zrób zdjęcie, A4. 

historia T: Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne. 

-przepisać notatkę do zeszytu - załącznik 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać - załącznik 

-filmy, które warto obejrzeć - załącznik 

biologia Na kartce (oznaczona Załącznik nr 2 do plakatu) zapisz poniższe pytania 

i udziel pisemnej odpowiedzi na podstawie informacji z podręcznika str. 

157-160  

1. Wyjaśnij, na czym polega dializa? 

2. Opisz w punktach, w jaki sposób można zapobiegać chorobom 

układu wydalniczego? 

3. Opisz przyczyny i profilaktykę kamicy nerkowej? 

Zdjęcia: plakatu oraz załączników nr 1 i nr 2 proszę przesłać w załączniku 

na maila: m.bazylko@sp26gdynia.pl do końca tygodnia 

geografia Utrwalamy wiadomości o rolnictwie i przemyśle Polski. Wykonaj zadania 

powtórzeniowe, które znajdują się w podręczniku na stronie 146 – 

odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

matematyka 30.03.2020 Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 
Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Q_8vv1nLoM    

Przepisz do zeszytu wzory na mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych 

podstawach z podręcznika str. 225. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str.93,  

Podręcznik zad 1 a,c,e,g,i str. 226 

  

31.03.2020 Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych 

podstawach-ćwiczenia. 
Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=AiB_8o3G-u0&t=1s 

Rozwiąż w zeszycie. 

Podręcznik zad 2 str. 226, zad 8 a,c str.258 

  

2.04.2020 Temat: Potęgowanie potęgi. 
Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4 

Przepisz do zeszytu wzór na potęgę potęgi z podręcznika str. 229. 

Rozwiąż w zeszycie. 

Podręcznik zad 1 i 4 a,c,e  str. 229 

chemia Podręcznik str. 136- zadania 3,4,5. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

fizyka Temat w załączniku  

informatyka Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. 

Dziękuję wszystkim, którzy zrobili zadanie i je odesłali. Czekam na resztę 

prac. (Link do video z poprzedniej lekcji: https://youtu.be/IDzS5O8QVLc ) 

Jeżeli zrobiłeś tylko część zadania to też bardzo dobrze. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację 

możesz również pobrać na telefon lub tablet) 

 

wychowanie Ćwiczenia w załączniku- dziewczęta 😊 
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fizyczne  

Zestaw ćwiczeń nr 5 (30.03.20 r. - 01.04.20 r.) 
 

Klasa 7 a  

stacjonarne (w domu):  
- ćwiczenia rozciągające (skłon w przód - 5 razy po 15 sekund skłon do 
kolan)  
- siad prosty 6 razy po 15 sekund skłon do nóg wyprostowanych 
złączonych razem,  
- podskok z nogami do klatki piersiowej 4 razy po 4 powtórzenia,   
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- 3 razy skipping A przez 5 min,  
- 3 razy skipping B przez 5 min,  
- ćwiczenie rozciągające mięsień dwugłowy uda (w pozycji stojącej nogi 
wyprostowane, pięty razem, kolana razem, skłon w przód przytrzymać 20 
sekund, powtórzyć 4 razy)  
 

Zestaw ćwiczeń nr 6 (02-03.04.20 r.)  
 

Klasa 7 a  

stacjonarne (w domu):  
- 3 serie po 3 powtórzenia po 40 sekund deska czyli podpór przodem na 
ramionach lub przedramionach nogi wyprostowane złączone razem (można 
wykonać na kalimacie, kołdrze lub łóżku)  
- 3 serie po 3 powtórzenia po 40 sekund powięzi boczne czyli podpór 
bokiem na ramieniu lub przedramieniu (na prawą i lewą rękę)  
- 3 serie po 3 powtórzenia po 40 sekund deska tyłem czyli podpór tyłem na 
ramionach lub przedramionach nogi wyprostowane złączone razem  
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- w miejscu 3 serie po 15 powtórzeń skrętoskłony (na przemian prawa i 
lewa ręka)  
- w miejscu 3 serie po 15 powtórzeń wymachy wyprostowanych nóg w 
przód (prawa i lewa noga)  
- w miejscu 3 serie po 15 powtórzeń padnij powstań (czyli z pozycji 
stojącej do pozycji podporu przodem a następnie do pozycji stojącej) 
 

Pamiętajcie w zdrowym ciele zdrowy duch, do zobaczenia w szkole oby 

jak najszybciej.    
  
pozdrawiam 😉  
Marek Leszczyński 

doradztwo 

zawodowe 

Kochani ja ciągle czekam na drzewo z zawodami. Wystarczy wpisać 

zawody mamy, taty, dziadków, rodzeństwa waszych rodziców. Zróbcie 

zdjęcie i wyślijcie do 03.04. Pozdrawiam Ewa Róg😊 

WDŻ Zadania w załączniku 

język 

kaszubski 

W załączniku filmy, które należy obejrzeć. 

 


