
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 12.04.2021 

Nr 

lekc

ji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania 

rozwiązao 

nauczycielowi 

1,2 J. polski 

Temat:  Aleksander 

Fredro „Zemsta”- 

oswajamy lekturę 

obowiązkową: Komizm 

i rodzaje komizmu w 

utworze Fredry 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia 

lekcje online na 

platformie Teams. 

3 J. niemiecki 

Temat:  Imperativ – tryb 

rozkazujący. Czyli jak 

wyrazid prośbę, 

polecenie? – dwiczenia 

gramatyczne. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Przed zajęciami możecie jeszcze raz obejrzed film, który przypomni Wam zasady 

tworzenia trybu rozkazującego: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9oT0d0Qck 

Wykonajcie zadania interaktywne: 

https://wordwall.net/pl/resource/2095309/niemieckim/imperativ  

https://wordwall.net/pl/resource/1100758/niemieckim/imperativ  

Zapiszcie formy trybu rozkazującego w zeszycie z tłumaczeniem na 

 j. polski. 

W ramach zadao do pracy własnej, zróbcie proszę zadania 9 i 10 str. 47 –  materiały 

dwiczeniowe -  sprawdzimy wspólnie poprawnośd wykonanych zadao – w razie pytao 

lub wątpliwości – wyjaśnię je. 

Viel Spass! – Miłej zabawy! 

W razie pytao lub wątpliwości zapraszam do kontaktu drogą mailową 

kamilakloc@interia.pl lub przez dziennik elektroniczny. 

Viele Grüße und viel Gesundheit!  

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia     Kamila Kloc 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm9oT0d0Qck
https://wordwall.net/pl/resource/2095309/niemieckim/imperativ
https://wordwall.net/pl/resource/1100758/niemieckim/imperativ
mailto:kamilakloc@interia.pl


4 Fizyka 

Temat: Temperatura   

a   energia. 

Cele: 

- znasz pojęcie 

temperatury, 

- wymieniasz  skale 

temperatur, 

- przeliczasz 

temperaturę w skali 

Celsjusza na 

temperaturę w skali 

Kelwina i odwrotnie. 
 

Lekcja na platformie TEAMS. 

 

Lekcja online. 

 

5 Muzyka 

Temat: Balet i taniec 

klasyczny. 

- dowiemy się na czym 

polega taniec klasyczny 

- posłuchamy muzyki 

baletowej 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 
 

6,7 
W - f 

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=ddvWVeTB3ozPHduoB

ZIoxa9I2ncM6byvcCQpCnNeBmzp9GDoht 

 

Troszkę teorii  

https://trening-pilkarski.pl/indywidualne-umiejetnosci-techniczno-taktyczne-

dlaczego-sa-tak-potrzebne-podczas-gry-w-pilke-nozna/ 

Zapraszam na 

lekcję on line 

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/


W - f 

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=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSPHhdYbBIOt

qlBStpdGLDj  

 
…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MBpqmXendZj

LLTDczIfSm  

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

