
7a Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

religia/etyka W dniu 7.06.2020r. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Polaka, kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Prymas Polski był wielkim patriotą. Obejrzyj prezentację: 

Kardynał Stefan Wyszyński prezentacja szkolna  

https://www.youtube.com/watch?v=mydZTY6eZY0 W zeszycie lub w pliku word 

zapisz 5 informacji o Prymasie Wyszyńskim. 

(Praca do 12.06.2020r. Nie trzeba przesyłać). 

język polski T: Na deskach teatru z dramatem romantycznym. Materiały na Teams( pliki) 

T: Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka. W. 

Szymborska” Nienawiść” 

T: Spotkanie ze sztuką. P. Bruegel “Wieża Babel” 

Materiały na Teams oraz w podręczniku. 

język angielski Grupa K. Kmiecik: Lekcja Teams poniedziałek 8.55 “No time for crime – zeszyt 

ćwiczeń”, piątek 9.50 “The passive – wprowadzenie, ćwiczenie” 

Grupa A. Jank – lekcja na Teams pn. 9:15 

 

język niemiecki Thema : Die Uhrzeit- czas/podawanie czasu/pory dnia 

Opis lekcji zamieszczony w plikach na Temasach. 

W dalszym ciągu proszę przesyłać zaległe foto książki. 

Lekcja online 5 czerwca 8.30 

muzyka Powtórzenie materiału Teams 

plastyka Lekcja online w czwartek 4.06 o godz. 12.00 - Teams. 

 

historia LEKCJA ON-LINE -wtorek 02.06.2020r, godz. 13.20 – 13.50 Microsoft Teams, 

T: Sprawa polska podczas I wojny światowej. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik) 

-ciekawostek, których nie trzeba przepisać (załącznik), 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik), 

biologia Lekcja online Teams czwartek 4 czerwca godz.13.00 T: Rozwój człowieka od 

poczęcia do starości.  
(przeczytaj przed lekcją temat w podręczniku str. 227-229); 

T: Higiena i choroby układu rozrodczego.  

geografia Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich – przeczytaj temat 

str. 181-183 w podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 i 3 str. 110.  

matematyka 1.06.2020 Temat: Objętość graniastosłupa – zadania. 
Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 3 str. 116 

Podręcznik zad.8 str. 282  

2.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach. 
Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 2 str. 116, ćw. 3 i 5 str. 117 

4.06.2020 Temat: Czytanie danych statystycznych. 
Rozwiąż w zeszycie 
Podręcznik zad.1 str. 290, zad. 2 str. 291, zad. 3 str. 291, zad. 4 str. 292, zad. 5 str. 

292   

chemia Stężenie procentowe roztworu. Rozwiąż zadania nr. 1,2 i 3/191 z podręcznika po 

omówieniu tematu na lekcji on-line. 

fizyka Lekcja on-line śr.14:00 

Temat w załączniku  

informatyka Blender -  Funkcja wycinania Ćwiczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=mydZTY6eZY0


wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 20 (01.06.20 r. - 03.06.20 r.)   

Klasa 7 a 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (szpotawość kolan i stóp - chodzimy na 

zewnętrznych krawędziach, wymachy nogi wyprostowanej w przód, tył i bok) 

- teoria sport to życie 
https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-

najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/                            

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park, las itp):              
- deskorolka (czas 40 min) 
- hulajnoga (czas 40 min)  
- marsz (50 min) 
 

Zestaw ćwiczeń nr 21 (04-05.06.20 r.)  

Klasa 7 a  

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenia siłowe (pompki, podciąganie na drążku, brzuszki, leżenie przerzutne - 

przewrotne, przysiady, wyskoki, itp.)  

- teoria układ mięśniowy człowieka 
https://slideplayer.pl/slide/825100/ 

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp):  
- rower (40 min) 
- rolki (40 min)  
- bieg (40 min) 

 

Pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, materiał lekcji w załączniku 😊 

 

doradztwo 

zawodowe 

SYTUACJE Z ŻYCIA 
1.Przypomnij sobie 3 znaczące sytuacje ze swojego życia, które dały ci poczucie 

sprawstwa- wpływu na sytuację, niezależnie czy dotyczyły kontaktu z 

rówieśnikami, kariery lub innych spraw. Sytuacje te powinny ukazać twoje 

"sprawcze ja", kiedy to motywacja wypływa ze szczerego pragnienia "chcę to 

robić", a nie "muszę to zrobić". Np. Chciałam nauczyć się pływać, a nie " 

musiałam". 

Chciałam/chcę... 

chciałam/chcę... 

Chcę...itd 

2.Opisz je w kilku zdaniach na oddzielnej kartce. 

3.Następnie zastanów się, co one o tobie mowią. Wypisz swoje umiejętności, 

postawy, cechy charakteru, które zauważasz :)) 

1 SYTUACJA  

2 SYTUACJA 

3 SYTUACJA 

Jeśli została wypełniona cała kartka- gratuluję  

pomysłowości i determinacji! Otóż został wykreowany solidny zestaw marzeń do 

https://slideplayer.pl/slide/825100/


spełniania. 

WDŻ Zajęcia on line 1 czerwca - zapraszam 

język kaszubski Materiał w załączniku 

 


