
7a Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka Znajdź w Piśmie Świętym swój ulubiony fragment. W zeszycie krótko go opisz i 

zapisz, gdzie go można znaleźć np. Łk 10, 25-37. Napisz, dlaczego akurat ten 

fragment wybrałaś/wybrałeś. Jeśli nie posiadasz w domu Pisma Świętego, 

skorzystaj z wersji elektronicznej: https://biblia.deon.pl/. 

(praca do 29.05.2020r. - nie trzeba przesyłać zdjęć) 

 

język polski Lekcja Teams  wtorek 11:00 -T: Typy zdań złożonych współrzędnie - ćwiczenia. 

Materiały na Teams. 

Lekcja Teams czwartek 12:45 - T: Człowiek człowiekowi wilkiem...”( 

podręcznik s.222), T:Typy zdań złożonych podrzędnie. Materiały na Teams. 

Przypominam o terminie lektury “ II cz. Dziadów” A. Mickiewicza –25.05.20 r. 

 

język angielski Grupa K. Kmieck: 

Lekcja Teams poniedziałek 8.55 “Defining and non-defining realtive clauses” 

Lekcja piątek 9.50 “Phrases with get- ćwiczenia” 

Grupa A. Jank – lekcja w linku 
https://drive.google.com/drive/folders/12PZxvMUJf1FUhYZEucqG9jNy6IDzw

Mts?usp=sharing 

Lekcja Teams pn.9:15 

język niemiecki Thema: Die Tätigkeiten aus dem Alltag.- Czynności dnia codziennego. Pełen 

opis lekcji w plikach w aplikacji Teams. Proszę o wykonanie zadań i 

przygotowanie do lekcji online 22.05 godz.8.30 

muzyka Improwizacja w jazz’ie lekcje online  

plastyka W ramach tematu jak mówić o dziełach sztuki -   architektura, obejrzyj filmy – 

projekt domy architekta R. Koniecznego, Filharmonia Szczecińska, Żagiel 

Liebskinda oraz o stylach w architekturze. Wybierz się też na architektoniczną 

wycieczkę do Wenecji. Pomyśl o cechach charakterystycznych stylów 

architektonicznych oraz zapamiętaj, jak opisywać budowle. 

https://www.youtube.com/watch?v=H25oKuVgWEY 

https://www.youtube.com/watch?v=6MwM4zVwri4 

https://www.youtube.com/watch?v=P5rnoC78HGs 

https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M 

https://www.youtube.com/watch?v=o-eksVpZxp8 

 

Masz 2 tygodnie. 

 

historia LEKCJA ON-LINE -wtorek 19.05.2020r, godz. 13.20 – 13.50 Microsoft 

Teams, 

T: Świat na drodze ku wojnie. Na frontach I wojny światowej. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu(załącznik),  

-ciekawostki, które należy przeczytać(załącznik), 

-filmy, które warto zobaczyć(załącznik), 

-quiz dla chętnych (załącznik) 

biologia Kontynuacja hodowli rośliny z bulwy ziemniaka (do końca maja lub dłużej) – 

ćwiczymy cechy DOBREGO BADACZA: cierpliwość i systematyczność.  

 

Lekcja online Teams czwartek 21 maja godz.13.00  

T: Narządy zmysłów - higiena i choroby. (przeczytaj przed lekcją temat w 

podręczniku str. 203-207;  

https://biblia.deon.pl/
https://drive.google.com/drive/folders/12PZxvMUJf1FUhYZEucqG9jNy6IDzwMts?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12PZxvMUJf1FUhYZEucqG9jNy6IDzwMts?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=H25oKuVgWEY
https://www.youtube.com/watch?v=6MwM4zVwri4
https://www.youtube.com/watch?v=P5rnoC78HGs
https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M
https://www.youtube.com/watch?v=o-eksVpZxp8


 T: Podsumowanie wiadomości - układ nerwowy, narządy zmysłów. 

geografia Warunki produkcji energii z różnych źródeł. Przeczytaj temat str. 175-177 w 

podręczniku. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2 i 3 str. 106.  

matematyka 18.05.2020 Temat: Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów. 
Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2 str. 112 

Podręcznik zad.7 str. 272  

19.05.2020 Temat: Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów – ćwiczenia. 
Rozwiąż w zeszycie  

Zeszyt ćwiczeń ćw. 3 str. 112 

Podręcznik zad.6 str. 272  

21.05.2020 Temat: Jednostki objętości. 
Obejrzyj filmy: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bGwnVzQDX7o 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/jednostki-objetosci,oid,1986 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 275. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. str. 114 

Podręcznik zad.4 str. 277 

chemia Opisz źródła zanieczyszczeń wód naturalnych i sposoby ich usuwania na 

podstawie podręcznika, str. 160-164 oraz innych źródeł wiedzy. 

fizyka Temat w załączniku  

Lekcja on-lina śr.14.00 

informatyka Blender Modelowanie 3 D ćwiczenia online 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 16 (18.05.20 r. - 20.05.20 r.)   

Klasa 7 a 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie rozciągające (mięsień czworogłowy, dwugłowy, brzuchaty łydki, 

prosty brzucha, wszystko po 40 sekund) 

- teoria na temat cech motorycznych 
 https://slideplayer.pl/slide/1279643/ 

- ćwiczenia gimnastyczne (mostek 4 serie po 6 powtórzeń po 10 sekund)                              
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp.):              
- rzut po zwodzie w piłce ręcznej w bramkę (5 serii po 10 powtórzeń) 
- serwis w piłce siatkowej (5 serii po 10 powtórzeń)  
- rzut z dystansu do kosza (5 serii po 10 powtórzeń)  
 
Zestaw ćwiczeń nr 17 (21-22.05.20 r.)  

Klasa 7 a  

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenia wzmacniające (mięśnie bicepsa, tricepsa, skośne brzucha, piersiowe, 

pośladkowe, napiąć i przytrzymać, wszystko 4 serie po 4 powtórzenia po 30 

sekund)  

- teoria na temat diety sportowca 
https://dolzpn.pl/wp-content/uploads/2013/10/DietaSportowca.pdf 
- ćwiczenia mobilności (krążenie, zginanie i prostowanie w stawie, głowa, barki, 
łokcie, nadgarstki, paliczki, biodra, kolana, kostki, wszystko po 40 sekund) 

https://www.youtube.com/watch?v=xATtfWabCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=bGwnVzQDX7o
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/jednostki-objetosci,oid,1986
https://slideplayer.pl/slide/1279643/
https://dolzpn.pl/wp-content/uploads/2013/10/DietaSportowca.pdf


na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp.):  
- marszobieg (45 min) 
- sprint 30 m (4 serie po 8 powtórzeń)  
- bieg ciągły (25 min) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

doradztwo 

zawodowe 
Kochani przypominam!!!! piszcie do 24.05.Termin ostateczny😉Dałam Wam 

dwa tygodnie!!!To bardzo dużo!!!! 

Z uwagi na aktualny stan wydarzeń w naszym kraju i związaną z tym 

koniecznością spędzania czasu w domu proszę Was o opisanie swoich pomysły 

na wizję wymarzonej 

przyszłości, w której nie ma miejsca na nudę!!!!!!;-)). Przeniesienie się w 

świat wyobraźni stanowi wstęp do dalszych rozważań na temat swojej drogi 

życiowej. Istnieje 

tylko jeden warunek gwarantujący spełnienie, a mianowicie ... 

PODJĘCIE DZIAŁANIA :))Pozdrawiam Ewa Róg😉 

 

WDŻ Savoir-vivre dla każdego - lekcja on line 18 maja 

język 

kaszubski 

Materiały w załączniku 

 


