
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

 
1 

 
Geografia  

 
Temat:  Rolnictwo i 
przemysł Polski – 

powtórzenie wiadomości. 

 
Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 
Po zapisaniu tematu otwórzcie proszę podręczniki na stronie 168 i 
przeczytajcie podsumowanie wiadomości. Następnie wspólnie omówimy 
najważniejsze zagadnienia z lekcji. 
W drugiej części zajęd poproszę Was o wykonanie w zeszytach pisemnie 
zadao ze stron 169 i 170. 
 
Film powtórzeniowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=zJqAcM4i7oo  

 W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik 

elektroniczny bądź maila. (kamilakloc@interia.pl)  

Pozdrawiam! 
 
Kamila Kloc 
 

 
Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji 
Teams 

 
2 

 
Plastyka  

 
Temat: Tapeta z innej 
epoki. Projektujemy 

tapetę w stylu 
barokowym. 

 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 

 
Przygotuj blok rysunkowy i ołówek 
 
Pozdrawiam ;) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zJqAcM4i7oo
mailto:kamilakloc@interia.pl


 
3 

 
Historia  

 
Temat: Świat w okresie 

międzywojennym – 
powtórzenie wiadomości 

(analiza mapy myśli ). 
 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS 13.04.2021 r. o godz. 9.50. 

 

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

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3. Zapoznaj się i przeanalizuj mapę myśli – podręcznik, s. 192 - 193. 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=12tkL9_dhsk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YSJ1njNDWxM 

 
Zapraszam na lekcje 

online. 
 

 
4-5 

 
Język 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. 

 
6 

 
Chemia  

 
Temat: Woda -

właściwości i rola w 
przyrodzie. 

 
1. Przeczytaj temat z podręcznika str 160 

2. Właściwości fizyczne i chemiczne wody  

3. Opisz główne przyczyny zanieczyszczeo wód i sposoby ich ochrony 

 
Spotykamy się online 

Prace proszę podesład na 
email 

edytarozek1974@o2.pl 

 
7 

 
Język 

angielski 

 
Temat: Podsumowanie 

wiadomości i 
umiejętności z rozdziału 

5. 

 
Witajcie na dzisiejszej lekcji.  
 
Dziś utrwalimy słownictwo i słownictwo poznane na lekcjach w rozdziale 
6. 
1 .Zanotuj temat lekcji. 

3. W podręczniku zad.  2,3,4 str. 75. 
4.  

                       Powodzenia 

 
Lekcja online zgodnie z 

planem. 

 


