
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

 
1 

 
Matematyka  

 
Temat: Powtórzenie 

wiadomości 
 

 
Spotykamy się online 

 

 
2 

 
Informatyka  

 
Temat: Wstawianie i 

formatowanie tabel w 
dokumencie tekstowym. 

 
Cele: Nauczę się wstawiad 

tabele do dokumentu 
tekstowego. 

Dowiem się, jak można 
sformatowad wstawione 

tabele. 
 

 
Lekcja na platformie Teams 

 

 
Wykonaj ćwiczenia 9 i 10 

ze strony 132 w 
podręczniku. Utworzony 

plik wyślij na adres 
piotrbasalyga@wp.pl do 

18.04.2021 r. 

 
3 

 
Biologia  

 
Temat: Męski układ 

rozrodczy 
 
 

 
1. Wymieo narządy budujące męski układ rozrodczy  

2. Przeczytaj z podręcznika temat dotyczący męskiego układu 

rozrodczego 

 
Prace podesład na email  

Spotykamy się online 

 
4 

 
Historia  

 
Temat: Świat na drodze 
ku II wojnie światowej – 

ekspansja Japonii. 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS 12.04.2021 r. o godz. 10.50. 

 

 1. Proszę przygotowad podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 

 
Zapraszam na lekcje 

online. 
 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl


 
 

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 188 – 191. 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=zS_Qp5CuqOg 

https://www.youtube.com/watch?v=n1L5rgBtlKs 

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

 

Proszę przygotować się do 
powtórzenia wiadomości 

z rozdziału VI. 
 

 
5 

 
Język polski 

 
Temat:  Aleksander 
Fredro „Zemsta”- 
oswajamy lekturę 

obowiązkową: Co nas 
śmieszy w „Zemście”- 

komizm 
 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 
Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 
Teams. 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 
Temat: Ćwiczenia 

rozwijające całe ciało na 
bazie sportów walki. 

 
 
 

 

Temat:  Ćwiczenia 

rozwijające całe ciało na 

bazie sportów walki - 

doskonalenie 

 
 

 
Witajcie   
 
Dzisiaj coś dla wojowników  
 
Częśd pierwsza … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSP
HhdYbBIOtqlBStpdGLDj  
 
…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MB
pqmXendZjLLTDczIfSm  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 
najważniejsze. 
 

 
lekcja online 

https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSPHhdYbBIOtqlBStpdGLDj
https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSPHhdYbBIOtqlBStpdGLDj
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MBpqmXendZjLLTDczIfSm
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MBpqmXendZjLLTDczIfSm


 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

 
Temat: Trening 
interwałowy dla 

początkujących w formie 
Tabaty. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Temat: Doskonalenie 
umiejętności techniki 

indywidualnej w trakcie 
gry na różnych pozycjach 

 
Witaj! 
 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
 
Zaczynamy od rozgrzewki:  
 
Chętna osoba na ocenę prowadzi rozgrzewkę 
Zestaw dwiczeo: 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=ddvWVeTB3ozPHduoBZIoxa9I2ncM6b
yvcCQpCnNeBmzp9GDoht 
 
 
Troszkę teorii  
 
https://trening-pilkarski.pl/indywidualne-umiejetnosci-techniczno-
taktyczne-dlaczego-sa-tak-potrzebne-podczas-gry-w-pilke-nozna/ 
 

 

Zapraszam na lekcję 
online 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=ddvWVeTB3ozPHduoBZIoxa9I2ncM6byvcCQpCnNeBmzp9GDoht
https://ewf.h1.pl/student/?token=ddvWVeTB3ozPHduoBZIoxa9I2ncM6byvcCQpCnNeBmzp9GDoht
https://trening-pilkarski.pl/indywidualne-umiejetnosci-techniczno-taktyczne-dlaczego-sa-tak-potrzebne-podczas-gry-w-pilke-nozna/
https://trening-pilkarski.pl/indywidualne-umiejetnosci-techniczno-taktyczne-dlaczego-sa-tak-potrzebne-podczas-gry-w-pilke-nozna/

