
7b Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja tematu z ubiegłego tygodnia 

Lekcja online 25.05.2020 godz. 10:30-11:00 

język polski T: Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe- lekcja Teams 

T: “Ciemno wszędzie, głucho wszędzie” - misterium Dziadów. “Dziady “cz.II - 

lekcja Teams 

T: Spotkanie dwóch światów. “Dziady “cz. II. 

Materiały dostępne na Teams 

język angielski Grupa K. Kmiecik Lekcja Teams poniedziałek 8.55 “Revision - unit 7”, 

Piątek 9.50 “No time for crime – wprowadzenie do unitu 8” 

Grupa A. Jank 

Lekcja na Teams 

język francuski S.Tyborski: lekcja online w piątek, 29 maja, godz.10:45-11:45 (wirtualna kartkówka 

z nazw krajów, ze środków transportu i czasowników z nimi związanymi) Dwa 

zadania do zrobienia (Teams – Pliki - Materiały z zajęć -  tydzień 10) 😊  

 

A.Lenkiewicz; lekcja online w środę 27.05 o godz. 08:55 oraz w czwartek 28.05 o 

godz. 10:00 

Na lekcjach omówimy materiał ze stron 64-65 w podręczniku oraz ze strony 66 

Do wykonania również strona 40 z zeszytu ćwiczeń oraz zadanie 1 ze str. 38 również 

z zeszytu ćwiczeń 

muzyka Muzyka improwizowana - Teams 

 

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  

 KONTYNUACJA 

historia LEKCJA ON-LINE środa -27.05.2020r, godz.13.00- 13.30 Microsoft Teams, 

T: Sprawa polska podczas I wojny światowej. 

-proszę przepisać notatkę do zeszytu (załącznik) 

-ciekawostki, które warto znać (załącznik) 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik) 

-quiz dla chętnych (załącznik) 

biologia Materiały w załączniku 

geografia Lekcja online w piątek o godz. 14.00 przez aplikację TEAMS.  

matematyka 26.05 

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

Przykłady graniastosłupów prostych. 

Podręcznik 1-6 str. 267 

Praca domowa Ćwiczenia str. 110.  

27.05 

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

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


Sprawdzenie pracy domowej. 

Podręcznik 7-11, Sprawdź czy umiesz. str. 268. Ćwiczenia str. 111 

28.05 

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

Siatki graniastosłupów.  

Podręcznik 1-10 str 273. Praca domowa – ćwiczenia str. 112. 

chemia Lekcja on-line zgodnie z harmonogramem. Ewentualne zadanie domowe w pliku 

Zadania na Teams. 

fizyka Temat w załączniku.  

Lekcja on-line pt 12.00 

informatyka Blender - ćwiczenia wideolekcja Teams 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 18 (25.05.20 r. - 27.05.20 r.)   

Klasa 7 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (płaskostopie - rolowanie stopy, rozszerzanie 

palców, przysiad do konta 90 stopni) 

- teoria rodzaje tkanki tłuszczowej 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-

znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/ 

                              

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

boisko, plaża, park, las itp.):              

- kozłowanie w biegu w piłce ręcznej (15 długości boiska) 

- kozłowanie w biegu w koszykówce (25 długości boiska)  

- prowadzenie w biegu w piłce nożnej (15 długości boiska) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 19 (28-29.05.20 r.)  

Klasa 7 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia plyometryczne (skoki w miejscu, w przód, w tył w bok, po kwadracie, 

obunóż, jednonóż, na schodach przez przeszkodę itp.)  

- teoria na temat tętna i pomiaru tętna 

https://slideplayer.pl/slide/826007/ 

 

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

boisko, plaża, park i las itp.):  

- żonglerka w marszu w piłce nożnej (15 szerokości boiska) 

- odbicia w marszu sposobem górnym i dolnym w siatkówce (15 szerokości boiska)  

- rzut piłką palantową (25 powtórzeń) 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania 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, 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/
https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/
https://slideplayer.pl/slide/826007/
https://slideplayer.pl/slide/826007/


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". 

Chcę...... 

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 

     3SYTUACJA 

Jeśli została wypełniona cała kartka- gratuluję  

pomysłowości i determinacji! Otóż został wykreowany solidny zestaw marzeń do 

spełniania😉 

WDŻ Lekcja on line 1 czerwca - zapraszam 

język kaszubski Materiały w załączniku 

 


