
7a Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

 

religia/etyka Kontynuacja zadań z ostatniego tygodnia. 

język polski Aby życie nabrało sensu i blasku. O miłości i przyjaźni według Małego Księcia, 

W tej książce wszystko jest znakiem. O symbolach w “Małym Księciu”. Zadania 

w załączniku na stronie internetowej szkoły. 

Spotkanie- Teams – wtorek 11:00 

język 

angielski 

Grupa KKmiecik – lekcja online poniedziałek 8.55 Teams 

 

Grupa A. Jank – lekcja w linku 
https://drive.google.com/drive/folders/10e4DnugMBro-

j5QmBS21rIqSp7pk8i9d?usp=sharing 

Teams pn. 9:15 
 

język 

niemiecki 

Im Restaurant- w restauracji 

Pełen opis tematu wraz z grą interaktywną w pliku na stronie szkoły.  

W dalszym ciągu proszę o przesyłanie zrobionych prac. Otrzymałam zaledwie 

kilka projektów. 

muzyka Stanisław Moniuszko test kontynuacja 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia, proszę także o zaległe prace, proszę o 

zamieszczenie w Teams, a jeśli ktoś nie ma dostępu to o wysyłanie na e-maila. 

 

historia T: Rusyfikacja i germanizacja. Walka Polaków z rusyfikacją i germanizacją. 

Sytuacja w Galicji. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik), 

-ciekawostki (załącznik) 

-proponowane filmy (załącznik) 

biologia Lekcja na Teamsie czwartek 13.00 

 T: Obwodowy układ nerwowy – odruchy. 

 

Praca długoterminowa T: Hodowla rośliny z bulwy ziemniaka – 

doświadczenie i obserwacje. 

Wykonaj doświadczenie biologiczne połączone z obserwacją wzrostu hodowli 

rośliny z bulwy ziemniaka. Chciałabym, abyś przypomniał/-a sobie, w jaki 

sposób przeprowadza się obserwacje i wypracował/-a w sobie cierpliwość i 

systematyczność pracy. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

1. Przygotuj bulwę ziemniaka, wybierz taką, która ma sporo tzw. „oczek”.  

2. Przygotuj doniczkę z ziemią. Dopasuj rozmiar doniczki tak, aby swobodnie 

zasadzić w niej ziemniaka. 

3. Sadzonkę podlewaj regularnie. Codziennie przez 14 dni obserwuj, co dzieje 

się z nasadzeniem. Możesz do tego wykorzystać lupę, jeśli masz ją w domu. 

Obserwacje notuj w tabeli w karcie pracy. Uwzględnij również pierwszy dzień 

nasadzenia. 

 4.Przygotuj kartę pracy: 

– kartka A4, Twoje imię i nazwisko, klasa;  

- Wstęp: wyjaśnij, czym jest bulwa; narysuj bulwę ziemniaka i zaznacz oczka, 

czyli zawiązki przyszłych pędów rośliny. 

- narysuj tabelę i uzupełniaj przez 14 dni zapisując wyniki obserwacji wzrostu 

https://drive.google.com/drive/folders/10e4DnugMBro-j5QmBS21rIqSp7pk8i9d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10e4DnugMBro-j5QmBS21rIqSp7pk8i9d?usp=sharing


hodowli rośliny z bulwy ziemniaka 

Data Obserwacja 

    

    

Zdjęcie karty pracy oraz zdjęcie swojej rośliny prześlij mi na maila  

m.bazylko@sp26gdynia.pl Sprawdzone doświadczenia zostaną ocenione. 

POWODZENIA!!! �😉 

 

geografia Temat: Handel – przeczytaj tekst str. 158-160 w podręczniku i wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 2 str. 98.  

matematyka 27.04.2020 Temat: Ćwiczenia w obliczaniu pierwiastków stopnia drugiego i 

trzeciego. 
Obejrzyj film:  

https://www.youtube.com/watch?v=SlbKfleGVT0 

Przepisz do zeszytu wzory dotyczące pierwiastków str. 247. 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 247. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 b, d, f, h str. 103, ćw. 9 a, b, c str. 104, ćw. 10 a, b, c str. 

104 

LEKCJA TEAMS WTOREK 09.50 

28.04.2020 Temat: Działania na pierwiastkach. 
Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=g_8HVf5ccNM 

https://www.youtube.com/watch?v=eYgSyxj9fyE 

Przepisz do zeszytu wzory dotyczące pierwiastków str. 252 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 a, b, c, g, h, i str.106, ćw. 3 c, d g, h str.106, ćw. 4 a, b, d 

str.107 

30.04.2020 Temat: Wyłącznie czynnika przed znak pierwiastka 
Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=fg8WoEFX7LA 

https://www.youtube.com/watch?v=bJpjVO9yG0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=_ybE3QCd8XE 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 6 i 7 str.107 

chemia W ramach przećwiczenia nowego tematu “ Równania reakcji chemicznych”, 

wykonaj zadania 1 i 2/147 z podręcznika. Przypominam komunikat z lekcji, że 

wszystkie zadania domowe zawsze omawiamy na najbliższej lekcji. Nie ma 

konieczności ich przesyłania. Najbliższa lekcja 27.04.20 godz. 10.45- Skype 

fizyka Tematy w załączniku  

informatyka Dzień dobry wszystkim kolejne zadanie w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonujemy 

je w aplikacji Teams i I odsyłamy też w aplikacji Teams.  

Link do lekcji wideo: https://youtu.be/JuFTXiN7Kf4 

Treść zadania:  

https://sp26gd-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMu

b88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9 

 

mailto:m.bazylko@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=SlbKfleGVT0
https://www.youtube.com/watch?v=g_8HVf5ccNM
https://www.youtube.com/watch?v=eYgSyxj9fyE
https://www.youtube.com/watch?v=fg8WoEFX7LA
https://www.youtube.com/watch?v=bJpjVO9yG0Q
https://www.youtube.com/watch?v=_ybE3QCd8XE
https://youtu.be/JuFTXiN7Kf4
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9


wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 11 (27.04.20 r. - 30.04.20 r.)   

Klasa 7 a 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 10 minut (wszystkie stawy czyli ruchomość 

głowy, barków, łokci, nadgarstków, paliczków, bioder, kolan, kostek) 

- dynamiczne skoki 8 serii po 1 powtórzeniu (skok dosiężny, maksymalny, jak 

najszybszy wyskok w górę obunóż) 

- plyometria 4 serie po 40 sekund (w pozycji stojącej jak najszybsze wejście i 

zejście na stopień)                                           

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 

a teraz możliwość parku i lasu itp.):             

- ćwiczenia rozciągające przez 15 minut (partie mięśniowe czyli brzuchate łydki, 

dwugłowe, czworogłowe, przywodziciele) 

- marsz 4 serie po 25 minut 

- bieg 4 serie po 20 minut 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

 

doradztwo 

zawodowe 
Witajcie😊 

:-))Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych, jutro jest 

taka możliwość do godz. 18 .Więcej szczegółów: 

http://edukacja.gdynia.pl/doradztwo-zawodowe-dla-mlodziezy-w-formie-

zdalnej/ 

Naprawdę bardzo polecam Ewa Róg😊 

WDŻ Aktualne zadania z poprzedniego tygodnia 

język 

kaszubski 

Materiały w załączniku 

 

http://edukacja.gdynia.pl/doradztwo-zawodowe-dla-mlodziezy-w-formie-zdalnej/
http://edukacja.gdynia.pl/doradztwo-zawodowe-dla-mlodziezy-w-formie-zdalnej/

