
7b Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

religia/ety

ka 

Kontynuacja zadań z poprzedniego 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- środa 12:00 

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 

francuski 

4 zadania do pobrania i do wykonania (Teams - Pliki – Folder “6 tydzień pracy”) 

Wszelkie wyjaśnienia w pliku o tej samej nazwie co folder. Tydzień bez lekcji online 

ze mną - Sławek Tyborski 

 

29.04 lekcja na Teams o godz. 08:55 A. Lenkiewicz – przeczytamy dialog oraz 

wykonamy zadania 1-3 ze str. 60 

Ponadto w tym tygodniu proszę o przeczytanie tekstu ze stron 58-59 w podręczniku 

oraz wykonaniu zadań mu towarzyszących. Plik do odsłuchu znajdziecie w plikach 

do pobrania na stronie szkoły 

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: Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku. 

-proszę przepisać notatkę (załącznik), 

-ciekawostki (załącznik) 

-proponowane filmy (załącznik) 

biologia Zadania w załączniku 

geografia Proszę przeczytać temat T: 1str 170 “ Ochrona przeciwpowodziowa..” i wykonać 

ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. Spotkania  na Teams na zaliczenie na ocenę  mapy 

środa 29.04 13.30 nr z dziennika od 1-9 , 14.00 nr 10-19 

 

matematy

ka 

28.04 

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

Temat: Notacja wykładnicza. 

Cel: poznam pojęcie notacji wykładniczej dla danych liczb. 

Będę umiał:  

 zapisać liczbę w notacji wykładniczej, 

 stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek. 

Proszę przepisać „Przykład str. 237.” 

Podręcznik 1-4 str. 238-339. 

Praca domowa ćwiczenia str. 99. Proszę przysłać przez Teams. 

29.04 

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

Podręcznik 5-6 str. 238-339, 1-4 str. 242 

Praca domowa ćwiczenia str. 100. Proszę przysłać przez Teams. 

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


30.04 

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

Podręcznik 5-6, 9-11 str. 242-243. 

chemia Lekcja on-line zgodnie z harmonogramem. Ewentualne zadania domowe są 

umieszczane w zakładce Zadania na Teams. 

fizyka Temat w załączniku  

informaty

ka 

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/EYXgkFt9jwRMub88

mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9 

 

wychowa

nie 

fizyczne 

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

Klasa 7 b 

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 😊 

 

 

doradztw

o 

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 

 

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

