
7b Zadania na 11 - 15 maja 2020 r.   

Religia 

 

 

etyka 

Kontynuacja zadania z ubiegłego tygodnia 

lekcja online: 11.05.2020 r. godz. 10:30 – 11:00 

 

Czy kojarzysz film „I kto to mówi”, reż. Amy Heckerling ? 

Napisz własny monolog wewnętrzny z czasów, kiedy przed urodzinami 

znajdowałeś/aś się w łonie matki. 

  Opisz: 

 co mogłeś/aś wtedy czuć, jakich emocji i zdarzeń doświadczać,  

czego mogłeś/aś pragnąć, co myśleć o świecie zewnętrznym.  

(Monolog – minimum 20 zdań). 

 

język polski T: Samarytanie współczesności. A. Dymna, W. Szczawiński Warto mimo 

wszystko ( frag. wywiadu). Przeczytaj wywiad z podręcznika ze s. 197-199- 

temat omówimy podczas lekcji 13.05.20 r. 

T: Uczuciowe dylematy. A. Mickiewicz “Niepewność”- lekcja online- 

14.05.20 r. 

T: Typy zdań złożonych współrzędnie. Materiały dostępne na Teams. 

język 

angielski 

Grupa A. Jank lekcja w linku 
https://drive.google.com/drive/folders/1gB2FKowYTc8bJ4PBzLWMfiXT1Z2

FHI3B?usp=sharing 

Lekcja Teams pn. 9:15  

 

Grupa K.Kmiecik - Lekcja Teams w poniedziałęj 8.55 Temat:2nd 

conditional – a game, piątek 9.50 Temat: Talking about friends 

 

język 

francuski 

S.Tyborski - lekcja online w piątek, 15 maja, godzina 10h30 oraz dwa zadania 

do wykonania (Teams – Pliki – 8 tydzień pracy) 😊 

 

p. Lenkiewicz- lekcja na Teams 13.05 o godz. 08:55, na której wykonamy 

ćwiczenia kontynuujące temat “tryb rozkazujący” oraz 14.05 o godz. 10.,na 

której omówimy sposoby spędzania czasu wolnego i wykonamy ćwiczenia ze 

strony 62 z podręcznika. Ponadto w tym tygodniu proszę o wykonanie karty 

pracy (znajdziecie ją w plikach do ściągnięcia). Karta obejmuje zagadnienia  

sprawdzające opanowanie materiału z działu 4. UWAGA! Karta pracy 

podlega ocenie! 

Dodatkowo do wysłuchania dwa ćwiczenia: 1,2 str 62 w podręczniku. Pliki 

audio znajdziecie do ściągnięcia na stronie szkoły. 

 

muzyka Projekt “Dołącz do orkiestry”. Zachęcam do wzięcia udziału i czekam na 

wasze wideo. 

plastyka Kontynuacja zadań z zeszłego tygodnia. Proszę o zaległe prace, czekam do 

17.05, po tym terminie wstawiam ocenę negatywną za każdą brakującą pracę 

bez możliwości skreślenia. Twórczej pracy. 

 

historia LEKCJA ON-LINE - środa 13.05.2020r, godz. 13.00 – 13.30 Microsoft 

Teams, 

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

-proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego (załącznik), 

https://drive.google.com/drive/folders/1gB2FKowYTc8bJ4PBzLWMfiXT1Z2FHI3B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gB2FKowYTc8bJ4PBzLWMfiXT1Z2FHI3B?usp=sharing


-ciekawostki, których nie trzeba przepisać (załącznik) 

-filmy, które warto zobaczyć (załącznik) 

-dla chętnych quiz (załącznik) 

biologia Zadania w załączniku 

geografia Powtórzenie wiadomości: Podsumowanie str 145, 161,168 (na lekcję on line) 

 

matematyka 12.05 

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

Podręcznik zad. 21-23 str.249. 

T. Działania na pierwiastkach. Proszę przepisać do zeszytu: 

 ze strony 252. 

Zad.1-3 str. 253. Praca domowa w ćwiczeniach str. 104. Proszę przysłać przez 

Teams. 

13.05 

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

Podręcznik 4-8 str. 253-254. 

Praca domowa ćwiczenia str. 105. Proszę przysłać przez Teams. 

14.05 

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

Podręcznik 8-13 str. 255. 

Praca domowa ćwiczenia str. 106. Proszę przysłać przez Teams 

chemia Zajęcia on-line zgodnie z harmonogramem. Ewentualna praca domowa 

zapisana jest w zakładce Zadania na Teams. 

fizyka Temat w załączniku. 

informatyka Dzień dobry  

W dzisiejszym zadaniu poznamy podstawy modelowania trójwymiarowego w 

programie Blender 3D. Zapraszam do aplikacji Teams.  Pamiętajmy o  

terminowym wykonywaniu zadań i o spotkaniach online. 

 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 14 (11.05.20 r. - 13.05.20 r.)   

Klasa 7 b 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie wzmacniające (przysiady, deska, brzuszki, grzbiety, pompki, 

wszystko 3 serie po 10 powtórzeń), 

- teoria na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowe

go_zywienia_2019.pdf 

- ćwiczenia gimnastyczne (przewrót w przód i tył, zamiast materaca można 

użyć karimaty lub kołdry, wszystko 4 serie po 6 powtórzeń),  

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

oknie, boisko, plaża, park i las, itp.):             

- rzut osobisty do kosza (5 serii po 10 powtórzeń), 

- rzut karny w piłce ręcznej w bramkę (5 serii po 10 powtórzeń), 

- rzut karny w piłce nożnej w bramkę (5 serii po 10 powtórzeń), 

http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf
http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/files/04.2019/LDK_piramida_zdrowego_zywienia_2019.pdf


 

Zestaw ćwiczeń nr 15 (14-15.05.20 r.)  

Klasa 7 b  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia wzmacniające (mięśnie pośladkowe, czworogłowe, dwugłowe, 

przywodzicieli, brzuchate łydki, piszczelowe, napinamy mięśnie i 

przytrzymać, wszystko 5 serii po 4 powtórzenia po 20 sekund),  

- teoria na temat historii igrzysk olimpijskich 

https://slideplayer.pl/slide/406986/ 

- ćwiczenia rozciągające (mięśnie kończyn dolnych które wzmacnialiśmy w 

ćwiczeniu powyżej), 

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

oknie, boisko, plaża, park i las itp.):  

- rzut do kosza z półdystansu (5 serii po 10 powtórzeń), 

- rzut wolny w piłce ręcznej z 9 m w bramkę (5 serii po 10 powtórzeń),  

- rzut wolny w piłce nożnej z 16 m w bramkę (5 serii po 10 powtórzeń), 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

doradztwo 

zawodowe 

Kochani!!! 

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 :)) 

WDŻ Lekcja on line poniedziałek godz 14 

język 

kaszubski 

materiał w załączniku 

 

https://slideplayer.pl/slide/406986/

