
7a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 i 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

16 – 18.06 – egzamin, klasy 4 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

08 czerwca uczniowie oddają książki do biblioteki w godzinach 12.00 – 

16.30 na Wolności 

religia/etyka Kontynuacja tematu z ostatniego tygodnia 

język polski T: Moc poetyckiego słowa. “Reduta Ordona”, zajęcia online 9.06.20r. 

(przeczytać utwór z podręcznika s.257; 

T: W świecie mediów. Na tropie artykułu. Lekcja online 10.06. 20 r. Zadania 

w pliku na Teams 

język 

angielski 

Grupa K.Kmiecik: poniedziałek 8.06 “Have something done” -

wprowadzenie, ćwiczenia, poniedziałek 15.06 A burglary- listening 

comprehension, piątek 19.06 “ Persuading and reassuring” a video story 

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

język 

niemiecki 

Meine Sommerferien- Moje wakacje 

Temat w plikach na Teamsach 

muzyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

 

plastyka Stworzyć dzieło sztuki w formie land-artu, można ułożyć kamienie lub liście 

lub przepleść sznurek między drzewami..., może macie inne pomysły, zrobić 

zdjęcie i umieścić w grupie 7a plastyka. Powodzenia! 

historia LEKCJA ON-LINE -wtorek 09.06.2020r, godz. 13.20 – 13.50 Microsoft 

Teams, 

T: Świat po I wojnie światowej.  

-proszę przepisać notatkę do zeszytu, 

-ciekawostki, które warto przeczytać,  

-film, który warto zobaczyć, 

-quiz dla chętnych. 

biologia T: Choroba – zaburzenie homeostazy.  

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w pliku w Teamsach. Zapisz 

punkty w zeszycie 

geografia Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę 

zatrudnienia. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 i 4 str. 113. 

matematyka 8.06.2020 Temat: Czytanie danych statystycznych- ćwiczenia. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. str.118, 119, 120 

9.06.2020 Temat: Co to jest średnia? 
Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 299. 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 2 ,3 str. 121 

15.06.2020 Temat: Zdarzenia losowe. 
Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo 

https://www.youtube.com/watch?v=sEaj1ybqmK0 

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń. 

Zeszyt ćwiczeń ćw. str. 124 i 125 

https://www.youtube.com/watch?v=_3T7nK1KUxM
https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo
https://www.youtube.com/watch?v=sEaj1ybqmK0


chemia Tlenki metali i niemetali. Ćwiczenia w zapisie wzorów i nazw 

wodorotlenków po wprowadzeniu tematu na lekcji on-line. 

fizyka Lekcja on-lina śr godz. 14 (10.06) 

Materiały w załączniku  

informatyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 22 (08.06.20 r. - 10.06.20 r.)   

Klasa 7 a 
stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie ogólnorozwojowe (krążenia, wymachy, zginanie i prostowanie, 

wszystkie stawy w góry do dołu, głowa, barki, łokcie, nadgarstki, paliczki, 

biodra, kolana, kostki) 

- teoria o różnicach między treningiem sportowym a rekreacyjnym 

https://slideplayer.pl/slide/1282422/ 

                             

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

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

- pchnięcie piłką lekarską (5 serii po 4 powtórzenia) 

- rzut piłeczką palantową (5 serii po 6 powtórzeń) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 23 (15,19.06.20 r.)  

Klasa 7 a 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia koordynacyjne (bieg z krążeniem ramion, krok odstawno-

dostawny z krążeniem ramion, bieg skrzyżny z krążeniem ramion, skip A 

połączony z skipem C, itp.)  

- teoria na temat rozgrzewki i gimnastyki 

https://slideplayer.pl/slide/431949/ 

 

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

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

- bieg 600 m, 800 m, 1000 m  

- bieg 30 m, 60 m, 100 m, 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

doradztwo 

zawodowe 
Zajęcia zakończone😊 

WDŻ Zajęcia on line 15.06.2020r. 

język 

kaszubski 

Materiał w załączniku. 

 

https://slideplayer.pl/slide/1282422/
https://slideplayer.pl/slide/1282422/
https://slideplayer.pl/slide/431949/
https://slideplayer.pl/slide/431949/

