
7b Zadania na 23 – 27.03.2020 r. 

religia/etyka Jeśli posiadasz w domu Pismo święte odszukaj fragment Łk 22, 7-20. Jeśli nie 

posiadasz, skorzystaj ze strony: https://biblia.deon.pl/. W zeszycie zapisz 

odpowiedzi na pytania: Kogo Jezus poprosił o przygotowanie Paschy? Jakie 

słowa Jezus wypowiedział do Apostołów? Jaki sakrament ustanowił tego dnia? 

język polski T: Pisownia wyrazów z “ą”, “ę”. 

T: Wypowiedzenia pojedyncze. 

T: Części zdania. 

Zadania z instrukcją znajdują się w przesłanym pliku. 

język 

angielski 

Grupa Alicji Jank: 

1. Zadania na platformie MyEnglishLab (Assignments) 

2. Subject 1: Verb patterns – plik w Wordzie zostanie przesłany za 

pośrednictwem strony www szkoły. 

3. Subject 2: Favourite websites - proszę zalogować się do panelu e-desk 

(instrukcja w załączniku na stronie szkoły w celu uzyskania dostępu do 

nagrań), robimy SB ex.1,2,3,4,5 p.49. 

Homework: WB p.45 cała (pliki audio - skanujemy kod QR obok danego ćw.) 

Odpowiedzi do SB ex. 3,4,5 p.49 oraz do WB p. 45 cała w załączniku na stronie 

www szkoły. 

Grupa Karoliny Kmiecik: 

1. Wyrażanie zobowiązania, zakazu i rady. Wytłumaczenie i zadania w 

WORD do pobrania ze strony szkoły - zdalne nauczanie. 

Podręcznik: 

Strona 74 – czytamy dialog - We mustn’t miss that. Zadanie 2 i 4 ze strony 74. 

Ćwiczenia: 

1,2,3,4/ strona 66 

www.myenglishlab.com 

Dodałam 2 ćwiczenia do zrobienia, kod ten sam: 9YA9-REX3 

język 

francuski 

Ćwiczenia interaktywne przygotowane na podstawie przerobionego materiału: 

https://quizlet.com/join/AsS5YZFGh 

+ Plik do pobrania  

4 zadania z plików do pobrania 😊 - Sławek Tyborski 

muzyka Jak znajdziesz czas, posłuchaj “Bolero Ravela. 

plastyka -plastyka-Odwiedź wybrane muzeum sztuki współczesnej! online, napisz które 

dzieło wydało Ci się najbardziej interesujące i dlaczego, skorzystaj z linków 

poniżej: 

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-

wirtualne-spacery/  

(zadanie na 2 tygodnie) 

historia Temat: Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym. 

Proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

Ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

Filmy, które należy obejrzeć (linki w załączniku) 

biologia Praca do wykonania w załączniku, przekazane również na maile uczniów. 

geografia Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia. 

matematyka 24.03 Nowy dział POTĘGI (można zrobić trójkącik) 

Potęga o wykładniku naturalnym. 

https://biblia.deon.pl/
http://www.myenglishlab.com/
https://quizlet.com/join/AsS5YZFGh
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/


Będę umiał: 

 obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym, 

  zapisać liczbę w postaci potęgi, 

 obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi. 

Obejrzyj filmy: 

https://pistacja.tv/film/mat00300-potegowanie-ulamkow?playlist=45 

  

https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-

przypomnienie?playlist=45 

  

Podręcznik zad 1,2,3 str. 221. Proszę zapisywać przykłady i wyniki. 

 

25.03 Kontynuacja tematu. 

Podręcznik zad. 4,5 str. 222 12 str. 223, 16 str. 224.  

Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesłać na maila. 

 

26.03 Kontynuacja tematu. 

Zeszyt ćwiczeń str. 91-92. 

Wykonaj zadania w KhanAcademy: Potęgowanie, Potęgowanie podstawy. 

Termin 26.03, po tym terminie nie będzie można rozwiązać testu! 

chemia Proszę wykonać zadania z dwóch stron zbioru zadań, do których podaję link: 

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Chemia-w-zadaniach-i-

przykladach_2/#p=10 

fizyka Przypomnij sobie z lekcji przyrody i chemii (zrób notatkę na osobnej kartce) 

1. Co to jest dyfuzja (w jakich stanach skupienia zachodzi) 

2. Co to są siły międzycząsteczkowe  

3. Co to jest napięcie powierzchniowe  

4. Jakie są podstawowe stany skupienia 

5. Jak nazywają się poszczególne przejścia fazowe 

6. Jakie właściwości posiadają ciała stałe, ciecze i gazy (np. ułożenie cząsteczek, 

czy posiadają kształt, objętość itp.) 

informatyka „Adres bezwzględny” 

Instrukcja video do zadania 

https://youtu.be/IDzS5O8QVLc 

Pobierz plik na komputer i otwórz w programie Calc ( libre office) lub Excel 

#Zadanie 

https://drive.google.com/file/d/1yjZ3bPgt3D3BZIJnh_5GQCRiqpL_53IK/view?

usp=sharing 

Jak będziesz mieć jakiekolwiek trudności napisz:  lekcjezdomu@gmail.com .  

Jak uda Ci się wykonać zadanie możesz przesłać na adres 

lekcjezdomu@gmail.com 

wychowanie 

fizyczne 
Dziewczęta - ćwiczenia w załączniku 😊 

Wychowanie Fizyczne chłopaków klasa 7b. 

Wykonywanie ćwiczeń stacjonarnych w domu i na zewnątrz (uwzględniając 

pogodę i najlepiej las, park, plaża, może być balkon, taras, przy otwartym oknie 

itp.) maksymalnie w dwie osoby (nie zbieramy się w grupach). 

 

Zestaw ćwiczeń nr 3 (23-25.03.20 r.) 

https://pistacja.tv/film/mat00300-potegowanie-ulamkow?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Chemia-w-zadaniach-i-przykladach_2/#p=10
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Chemia-w-zadaniach-i-przykladach_2/#p=10
https://youtu.be/IDzS5O8QVLc
https://drive.google.com/file/d/1yjZ3bPgt3D3BZIJnh_5GQCRiqpL_53IK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yjZ3bPgt3D3BZIJnh_5GQCRiqpL_53IK/view?usp=sharing
mailto:lekcjezdomu@gmail.com
mailto:lekcjezdomu@gmail.com


Klasa 7b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia rozciągające (siad prosty - 5 razy po 10 sekund skłon do kolan) 

- siad rozkroczny 6 razy po 10 sekund skłon do prawej i lewej nogi na przemian 

- skłon w przód o nogach prostych złączonych 4 razy po 10 sekund 

na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie itp.): 

- 2 razy bieg ciągły w terenie przez 15 min, 

- 2 razy marsz przez 20 min, 

- ćwiczenie rozciągające mięsień czworogłowy uda (w pozycji stojącej pięta do 

pośladka, kolano blisko kolana, przytrzymać 40 sekund, powtórzyć 3 razy, na 

przemian prawa i lewa noga) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 4 (26-27.03.20 r.) 

Klasa 7b 

stacjonarne (w domu): 

- 4 serie po 5 powtórzeń przewrót w przód (można wykonać na karimacie lub 

łóżku) 

- 4 serie po 5 powtórzeń przewrót w tył 

- 3 serie po 25 powtórzeń wspięć na palce stóp  

na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie itp.): 

- w miejscu 4 serie po 15 powtórzeń krążenia bioder (prawa i lewa strona) 

- w miejscu 4 serie po 15 powtórzeń krążenia całym tułowiem (prawa i lewa 

strona) 

- w miejscu 4 serie po 15 powtórzeń unosimy wyprostowane ramiona ku górze 

wdech przez nos i wydech przez usta 

 

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

najszybciej.   

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

doradztwo 

zawodowe 

1. Zastanów się, jak to jest w twojej rodzinie. Czy istnieje tradycja 

wykonywania zawodu? Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 

jak największą liczbą członków twojej rodziny przygotuj rodzinne 

drzewo zawodowe w formie rysunku w formacie A4. Zdjęcia prac proszę 

wysyłać na adres e.rog@sp26gdynia.pl .  Obok nazwy określającej 

stopień twojego pokrewieństwa z daną osobą wpisz poziom 

wykształcenia, zawód wy-uczony i zawód wykonywany obecnie. Jeśli nie 

jesteś pewna/pewien informacji o niektórych członkach rodziny, spytaj o 

nie swoich bliskich. Odpowiedz, czy któryś z zawodów powtarza się w 

twojej rodzinie. Jeśli tak, to podaj jego nazwę. Na podstawie wywiadów z 

członkami twojej rodziny odpowiedz, dlaczego ten zawód lub te zawody 

przeważają w waszej rodzinie.   

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat ich pracy zawodowej. Skup się przede 

wszystkim na ustaleniu motywów ich wyboru zawodów, które 

wykonywali lub wykonują. Czy praca zawodowa przynosi im 

zadowolenie czy rozczarowuje? Dlaczego? Czy rodzice chcieliby, abyś ty 

poszła/poszedł w ich ślady?  

 

mailto:e.rog@sp26gdynia.pl

