
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

 
1 

 
Język polski 

 
Temat:  Aleksander 
Fredro „Zemsta”- 
oswajamy lekturę 

obowiązkową: „Zemsta” 
śmieszy, ale także 

poważnie przedstawia 
wady szlachty polskiej. 

 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

 
Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 
Teams. 

 
2 

 
Język 

niemiecki 

 
Temat:  „Kauf mir bitte 

einen Rucksack!” – „Kup 
mi proszę plecak!” – 

nazwy przyborów 
szkolnych – dwiczenia 

leksykalne. 
 

 
Guten Tag! Dzieo dobry! 
Po zapisaniu tematu zajęd otwórzcie proszę podręczniki na stronie 90 – 
znajdziecie tam nazwy przyborów szkolnych, które musicie zapamiętad. 
Przepiszcie je proszę do zeszytu – na lekcji online wspólnie wykonamy 
tłumaczenie. 
Następnie wykonamy zadania w materiałach dwiczeniowych: zadania 14, 
15 , 17 i 18 str. 48 i 49. 
Zadania dodatkowe: 
https://wordwall.net/pl/resource/1178313/niemieckim/schule-7a  
https://wordwall.net/pl/resource/1548446/niemiecki/schulsachen  
W ramach pracy własnej zróbcie proszę krzyżówkę str. 50 zadanie 19. 
 
Viel Spass! – Miłej zabawy! 
 
W razie pytao lub wątpliwości zapraszam do kontaktu drogą mailową 
kamilakloc@interia.pl lub przez dziennik elektroniczny. 

 
Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji 
online 

https://wordwall.net/pl/resource/1178313/niemieckim/schule-7a
https://wordwall.net/pl/resource/1548446/niemiecki/schulsachen
mailto:kamilakloc@interia.pl


 
Viele Grüße und viel Gesundheit!  

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

Kamila Kloc 

 

 
3 

 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: Estetyka ubioru - 

szkolny dress code. 
 

 
Lekcja online 

 
 

 
4 

 
Geografia  

 
Temat:  Rolnictwo i 

przemysł Polski – test 
powtórzeniowy. 

 
Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 
Po zapisaniu tematu krótko powtórzcie najważniejsze informacje z tego 
rozdziału – podręcznik str. 168. 
Wykonaj test powtórzeniowy z rozdziału 4 „Rolnictwo i przemysł Polski” 
w zeszycie dwiczeo. 
 
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 

 
5 

 
Język 

angielski 

 
Temat: Music and 

instruments. Nazwy 
instrumentów 

muzycznych-dwiczenia 
leksykalne. 

 
Witajcie na dzisiejszej lekcji.  
 
Dziś utrwalimy i rozszerzymy słownictwo dotyczące nazw instrumentów 
muzycznych oraz typów muzyki. 
 
1 .Zanotuj temat lekcji. 
2. W podręczniku zad.  1,2,3, str. .81 

 
Lekcja online zgodnie z 

planem. 

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


W razie pytao proszę o kontakt przez e dziennik. 
 
                       Powodzenia 
 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 
Temat: Ćwiczenia 
koordynacyjne. 

 
 

 

 

 

Temat:  Ćwiczenia 

koordynacyjne - częśd 2 

 

 
Witajcie   
 
Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  
 
Częśd pierwsza … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7y
oCDNh8zOI5Urs5hJlKzp  
 
…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9Not
xbPtcH4IRDxApSOTcivS8  

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

 
Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie 

do szkoły lub na lekcji 
online 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

 
Temat: Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe 

 
 

Temat : Doskonalenie 
umiejętności poruszania 
się po boisku w minipiłce 

siatkowej- zabawy z 
balonem. 

 

 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
 
Zaczynamy od rozgrzewki:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA 
 

Potrzebujesz balon 

 
Zapraszam na lekcję online 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8
https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA

