
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 15.04.2021 

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 J. niemiecki 

Temat:  „Kauf mir bitte einen 

Rucksack!” – „Kup mi proszę 

plecak!” – nazwy przyborów 

szkolnych – wprowadzenie. 

 

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. 

Viele Grüße und viel Gesundheit!  

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

Kamila Kloc 

 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

2 Wychowawcza 

Temat: Zainteresowania, 

hobby, aktywne spędzanie 

czasu. 
Zapraszam na Teams zgodnie z planem 

 

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


3 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 

. 

4 Matematyka 
Temat: Potęga o wykładniku 
naturalnym. 
 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 220 - 221 
Zad. 1 str. 221 
 

 

5 Historia 

Temat: Świat w okresie 

międzywojennym – 

powtórzenie wiadomości 

(analiza mapy myśli ). 

 

Zapraszam na lekcję na TEAMS 15.04.2021 r. o godz. 11.45. 

 

 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. 

 

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


6 

7 

W - f 

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 lekcje 

on line 

 

W - f 

chłopcy 

Temat: Ćwiczenia 

koordynacyjne. 

 

 

 

 

 

Temat:  Ćwiczenia 

koordynacyjne - częśd 2 

 
 

Witajcie   

Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  

Częśd pierwsza … 

https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yo

CDNh8zOI5Urs5hJlKzp  

 
…. i częśd druga 
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9Notxb
PtcH4IRDxApSOTcivS8  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

 

lekcja online 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA
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

