
7a Zadania na 4 – 8 maja 2020 r.   

religia/etyka W najbliższą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania. Napisz 

krótką notatkę (max 200 znaków) o jednym wybranym zgromadzeniu zakonnym. 

Dołącz zdjęcie. Prześlij przez Teams lub na adres: b.olejnik@sp26gdynia.pl do 

14.05.2020r.  

Pozdrawiam Was i czekam na zaległe prace. 

język polski Lekcja na Teams 05.05. –podsumowanie omawianej lektury. Zadania do 

przygotowania w załączniku na stronie internetowej szkoły. 

język 

angielski 

Grupa A.Jank 
https://drive.google.com/drive/folders/1c_xEJeg0sitk6rAG2jMZDOqeuuW-

tPxh?usp=sharing 

Lekcja Teams pn. 9:15 

 Grupa K.Kmiecik – lekcja Teams poniedziałek godzina 8.55, piątek godzina 

9.50 

 

język 

niemiecki 

Pełen opis zadania w załączniku na stronie szkoły i na Teams  

Lekcja online piątek 8 maja godz.8.00 

muzyka „Dołącz do orkiestry”  

Mam Tobie do zaproponowania fragment utworu, który już znasz „Bolero”. 

Spróbuj ten fragment zagrać na flecie lub na innym instrumencie, na którym grasz. 

Nagrałem instrukcję wideo na której widać jakie chwyty na flet potrzebne są do 

tego utworu.: https://youtu.be/HrEO4-N6mss 

W załączonym pliku pdf są chwyty i nuty.   Jeśli Uda ci się opanować ten 

fragment możesz wziąć udział w tworzeniu klipu. Wszystkie nagrania połączone 

będą w jedną całość I stworzą wspólnie orkiestrę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kuuPkUva4iI 

Nagrane wideo z fragmentem utworu wyślij na maila.( lekcjezdomu@gmail.com). 

Tempo zagrania utworu jak na wideo lekcji 

 

plastyka Proszę zapoznać się z materiałami o historii kina, obejrzeć film PODRÓŻ NA 

KSIĘŻYC, a następnie znaleźć informacje o rodzajach kadrów filmowych i zrobić 

w zeszycie notatkę na temat rodzajów kadrów z ilustracjami (rysunkami lub 

fragmentami zdjęć z gazet). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELI7nQqh36w 

 

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

historia -LEKCJA ON-LINE: wtorek 05.05.2020r, godz. 13.20 – 13.50 Microsoft 

Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 
T: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich. Organizacje niepodległościowe 

na początku XX wieku. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik) 

-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-film dla chętnych (załącznik) 
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biologia Kontynuacja hodowli rośliny z bulwy ziemniaka. 

 

T: Higiena i choroby układu nerwowego. 

(podręcznik str.185-189 przeczytaj) zapisz w punktach w zeszycie- Jak radzić 

sobie ze stresem? 

 

T: Budowa i działanie oka. (podręcznik str. 195 - 199) opracuj kartę pracy 

załącznik na Teamsie. Lekcja online Teams  czwartek 7 maja godz.13.00 

 

geografia Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – przeczytaj temat str. 164 – 167 w 

podręczniku. Wymień przyczyny występowania kwaśnych opadów. Wyjaśnij 

pojęcia: eutrofizacja, recykling. Podaj dwa przykłady czynności, które możesz 

wykonać codziennie, aby chronić środowisko przyrodnicze. Odpowiedzi zapisz w 

zeszycie. 

matematyka 04.05.2020 Temat: Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka i włączanie 

czynnika pod znak pierwiastka - ćwiczenia 
Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=432BfBP7S8g 

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

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 8 i 9 str.108 

05.05.2020 Temat: Utrwalenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 2, 3 i 4 str.108 

Podręcznik zad. 7 a, b str. 254 (pierwszy i ostatni przykład z podpunktu a i b) 

Lekcja online Teams 05.05. godz.9.50 

07.05.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości o potęgach i pierwiastkach. 

Zeszyt ćwiczeń str.109 

chemia Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadania 1,2,3/155 z podręcznika dotyczące 

prawa zachowania masy. Temat ten zostanie omówiony na lekcji on-line w 

poniedziałek 4 maja. 

fizyka Temat w załączniku 

informatyka Arkusz kalkulacyjny wykres ćwiczenia kontynuacja (on line w poniedziałek:) 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 12 (04.05.20 r. - 06.05.20 r.)   

Klasa 7 a, 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie koordynacyjne przez 15 minut (krążenia ramion jedna w prawo druga 

w lewo i na odwrót, skip A, C, jedna noga wykonuję skip A a druga w tym samym 

czasie skip C i na odwrót) 

- kozłowanie w linii prostej i slalomie przez 20 min (jednorącz prawa ręka, lewa 
ręka, naprzemiennie prawa, lewa, piłka dowolna)  
-  odbicia forhend i bekhend w tenisie stołowym w powietrzu i o ścianę przez 25 
min (możemy wykorzystać jako rakietkę książkę, kawałek deski, małe pudełko 
itp.)                                    
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, a 
teraz możliwość plaży, parku i lasu itp):             
- sprint 30 m (4 serie po 12 powtórzeń)  
- wieloskok na odcinku 15 m (4 serie po 8 powtórzeń) 
- skok w dal z miejsca (4 serie po 6 powtórzenia) 

https://www.youtube.com/watch?v=432BfBP7S8g
https://www.youtube.com/watch?v=gyrubWmqTLM


 
Zestaw ćwiczeń nr 13 (07.05.20 r. - 08.05.20 r.)  

Klasa 7 a,   

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenia wzmacniające przez 15 minut (mięśnie prosty brzucha, skośne 

brzucha, piersiowy większy, biceps, triceps, grzbietu, obręczy barkowej)  

- kozłowanie piłki ręcznej w linii prostej i slalomem przez 15 minut (piłka może 
być dowolna proszę pamiętać o kozłowanie przed sobą i nie o braku rotacji 
nadgarstka) 
- taniec gimnastyczny przez 15 min (przysiad, podskok, krok odstawno-dostawny, 
bieg skrzyżny, padnij, przetocz, pompka, pajacyk i od początku)  
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, a 
teraz możliwość plaży, parku i lasu itp):  
- marsz przez 25 min 
- bieg przez 25 min  
- jazda na rowerze przez 25 min 

 
pozdrawiam ;-) 
Marek Leszczyński 
 
Dziewczyny ,zadania w załączniku 😊 
 

doradztwo 

zawodowe 

Drodzy uczniowie:-) 

Przesyłam Wam ankietę do wypełnienia od "Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Przygotowują oni filmiki promujące kształcenie w zawodach i chcieliby, aby były 

one interesujące. Do tego przedsięwzięcia zapraszają firmy strefowe. Dlatego 

zależy im na opinii uczniów, co dla nich jest interesujące i co chcieliby obejrzeć.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8uGtTvaY0829CQMFndNFSY7C

aLfe7zyUl9G18zmR6ZVVO2g/viewform 

Ankieta jest prosta. Wystarczy tylko wejść w link, wypełnić ankietę i przesłać.:-)) 

Pozdrawiam Ewa Róg;-) 

 

WDŻ Lekcja on line 11 maja zgodnie z zapisem w kalendarzu, proszę wykonać 

wszystkie zaległe zadania, umieścić w Teams w zespole WDŻ, kanał prace 

domowe i pliki opisane zgodnie z tematem poprzednich zajęć 

język 

kaszubski 

Materiał w załączniku 
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