
7b Zadania na 06.04. – 08.04.2020 r. 

i 15.04 – 17.04.2020 r.  

Przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020 r. 

religia/etyka Drodzy Uczniowie, 
Zbliżamy się do obchodów najważniejszych dla Chrześcijan świąt - Świąt 

Wielkanocnych.  

Każdy z Ewangelistów trochę inaczej przedstawił Zmartwychwstanie Pana 

Jezusa (https://biblia.deon.pl/): 

Mt 28, 1-8;  

Mk 16, 1-8;  

Łk 24, 1-12;  

J 20, 11-18 

Zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie lub w Word przynajmniej 2 podobieństwa i 2 

różnice jakie znajdziesz i prześlij na adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl do 

19.04.2020r. 

język polski Spotkanie z lekturą “ Mały Książę” Zadnia podane w pliku na stronie 

internetowej szkoły. 

język angielski Grupa KKmiecik- Wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku na stronie 

internetowej szkoły 

Grupa A.Jank 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZUOijT1bZNNh8EKmuuDkwhJKptfyxk

91?usp=sharing 

Lekcje on-line na Teams poniedziałek 9:30 (pierwsze zajęcia 06.04) 

język francuski  08.04 lekcja wideo za pośrednictwem Teams , na której wyjaśnimy wątpliwości 

dotyczące zagadnienia z zeszłego tygodnia oraz omówimy nowe zagadnienie ze 

strony 54 (quel, quelle, quels, quelles) i wykonamy ćwiczenia 1,2. Po lekcji, do 

wykonania na ten tydzień są ćwiczenia: 3 ze s.54 w podręczniku oraz zadania ze 

strony 32 z zeszytu ćwiczeń – Adela Lenkiewicz 

 

Tradycyjnie 4 zadania do wykonania (platforma Teams lub/i szkoła w chmurze) 

😊 17.04 lekcja przez Teams oraz wirtualna kartkówka z czasowników 

nieregularnych - Sławek Tyborski 

muzyka Witam wszystkich. Bardzo dziękuję za przesłane wasze prace. Ci którzy jeszcze 

tego nie zrobili mają na to jeszcze kilka dni. 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 

obserwacji i zrób zdjęcie, A4. - kontynuacja. 

historia T: Rusyfikacja i germanizacja. Obrona Polaków przed rusyfikacją i 

germanizacją. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego, (załącznik) 

- ciekawostki, których nie trzeba przepisać😊załącznik 

https://biblia.deon.pl/
mailto:b.olejnik@sp26gdynia.pl
https://drive.google.com/drive/folders/1ZUOijT1bZNNh8EKmuuDkwhJKptfyxk91?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZUOijT1bZNNh8EKmuuDkwhJKptfyxk91?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eJgMI1VNM_Dgwoh81ofNeIzztMdVG33-


-filmy, który należy zobaczyć (załącznik) 

biologia Praca klasowa na Teams - “Układ oddechowy” 

geografia Proszę przeczytać temat T: Handel  str 158  i wykonać ćwiczenia z zeszytu 

ćwiczeń. Dla chętnych film w temacie : https://fintek.pl/e-commerce-skonczyl-

25-lat-w-polsce-rynek-handlu-internetowego-wart-jest-12-mld-usd/ 

 

matematyka 07.

04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 10:00-11:00 

(Planowane zadania, które będziemy wykonywać w czasie 

spotkania: Podręcznik zad. 1,2,3,4, 5 str. 229- 230). Przed 

rozpoczęciem zajęć proszę przepisać do zeszytu temat, cele oraz 

wzory str. 225. 

Potęgowanie potęgi. 

Cel: poznam wzór na potęgowanie potęgi. 

Będę umiał: 

  potęgować potęgę,  

  przedstawić potęgę w postaci potęgowania potęgi, 

  stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości 

liczbowej wyrażeń. 

08.

04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 10:30-11:30 

(Planowane zadania, które będziemy wykonywać w czasie 

spotkania: Podręcznik zad. 6,8,9,10 str. 230, ćwiczenia 1-6 str. 95-

96) 

15.

04. 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 10:30-11:30 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

Cel: poznam wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

Będę umiał: 

  potęgować iloczyn i iloraz, 

 zapisać iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach 

w postaci jednej potęgi, 

 stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach 

tekstowych. 

(Planowane zadania, które będziemy wykonywać w czasie 

spotkania: Podręcznik zad. 1,2,3,4, 5,6 str. 232) 

Przed rozpoczęciem zajęć proszę przepisać do zeszytu temat, cele 

oraz wzory str. 231. 

  

16.

04 

Lekcja online Microsoft Teams , godz: 09:00-10:00 

(Planowane zadania, które będziemy wykonywać w czasie 

spotkania Podręcznik Sprawdź czy umiesz str.233 oraz Ćwiczenia 

1-5 str. 96-97.) 
 

chemia Zajęcia on-line zgodnie z harmonogramem: poniedziałek 12.50-13.35 Teams 

fizyka Temat w załączniku  

informatyka Dzień dobry wszystkim. Kolejne zadanie dla waszej klasy umieszczam w 

aplikacji Teams. Nagraną instrukcję wideo do zadania obejrzysz tu: 

https://youtu.be/a_Fb2ZYblI4 . Zrobioną pracę  odeślij przez aplikację teams 

(instrukcja jak odesłać pracę: https://youtu.be/6M1DwJypzFA ) Jeśli masz 

kłopoty z Teams lub zadaniem napisz do mnie: lekcjezdomu@gmail.com . 

https://youtu.be/a_Fb2ZYblI4
https://youtu.be/6M1DwJypzFA
mailto:lekcjezdomu@gmail.com


wychowanie 

fizyczne 

Dziewczęta 😊ćwiczenia w załączniku. 

 

Zestaw ćwiczeń nr 7 (06.04.20 r. - 08.04.20 r.) 

Klasa 7b,   

stacjonarne (w domu):  
- ćwiczenia aerobowe (burpees czyli padnij powstań podskocz 12 powtórzeń na 
zmianę z 2 minutowym truchtem)  
- ćwiczenia wzmacniające (nożyce poziome 6 razy po 40 sekund leżenie proste, 
lekko unosimy nogi wyprostowane, skrzyżowane i wykonuj naprzemienne ruchy 
nóg, raz w prawo raz w lewo)  
- Ćwiczenia rozciągające mięsień brzuchaty łydki (opieramy się ramionami o 
ścianę, ustaw jedną nogę z przodu, drugą rozciąganą z tyłu tak, aby była 
wyprostowana w kolanie, palce obu stóp skierowane do przodu, nie odrywaj 
pięty od podłoża, przytrzymaj 40 sekund i zmień nogę, powtórz po 5 razy na 
nogę) 
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- 25 min marszu w miejscu,  
- 15 min biegu w miejscu,  
- 50 sekund sprintu w miejscu, 
 

Zestaw ćwiczeń nr 8 (15-17.04.20 r.)  
Klasa 7b,   
stacjonarne (w domu):  

- 3 serie po 3 powtórzenia po 40 sekund (stanie na jednej nodze, druga zgięta w 

kolanie i przyciągnięta do klatki piersiowej, następnie zmiana nóg)  

- 3 serie po 3 powtórzenia po 40 sekund (podpór tyłem leżąc łukiem czyli mostek 

z pozycji leżącej należy oderwać biodra od podłogi, prostując nogi i ręce unieść 

do góry i wygiąć ciało w łuk)  

- 3 serie po 3 powtórzenia po 40 sekund (leżenie przerzutne czyli świeca z 

pozycji leżenia unosimy nogi złączone razem w pionie tak aby znalazła się z nim 

również miednica i plecy) 

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

- w miejscu 3 serie po 12 powtórzeń podskoków jednonóż (na przemian prawa i 

lewa noga)  

- w miejscu 3 serie po 12 powtórzeń podskoków obunóż 

- w miejscu 3 serie po 2 minuty przeskoki przez skakankę 

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

najszybciej.    
 pozdrawiam 😉  
Marek Leszczyński 

doradztwo 

zawodowe 

Witajcie Kochani.  

Wiem, że przy “ Drzewie “ napracowaliście się, więc teraz coś do oglądania na 

temat zawodów. Miłego oglądania 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ-tqX1EeiY 

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

Pozdrawiam Ewa Róg😊 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok
https://www.youtube.com/watch?v=HQ-tqX1EeiY
https://www.youtube.com/watch?v=MOaIkoHdCQQ


WDŻ Kontynuacja zadań z poprzedniego tygodnia 

język kaszubski Filmy, które należy obejrzeć (załącznik) 

 

 


