
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 16.04. 2021 r. (piątek) 

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 – 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 online. 

2 Chemia 
Temat: Woda -

właściwości i rola w 

przyrodzie -ćwiczenia 

1. Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący budowy cząsteczki 

i właściwości wody   

2. Opisz budowę cząsteczki wody i rodzaj wiązania chemicznego 

w cząsteczce wody 

Prace proszę podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

 

3 Religia 
Temat: Umiłował nas do 

końca. Zwycięzca 

śmierci 

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Pod Twoją Obronę prosząc  

Matkę Boską o zdrowie 

2. Opisz wydarzenia związane z zmartwychwstaniem Pana 

Jezusa 

 

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJqAcM4i7oo
mailto:kamilakloc@interia.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl
mailto:edytarozek1974@o2.pl


4 Matematyka 
Temat: Potęga o 
wykładniku naturalnym 
 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Zad. 2 , 3 str. 221 
Zad. 4, 6 str. 222 
 

 

5 J. angielski 

Temat: Interview with a  

famoussinger. Wywiad ze 

słynnym muzykiem. 

Rozumienie tekstu 

czytanego. 

Witajcie na dzisiejszej lekcji. Dziś czytamy tekst  ze  strony 82. 
Rozszerzamy słownictwo dotyczące muzyki. 
1 .Zanotuj temat lekcji. 
2. W podręczniku zad.  1,2 str. 82 
W razie pytao proszę o kontakt przez e dziennik. 
 
                       Powodzenia 

Lekcja online zgodnie z planem. 

6 J. polski 

Temat:  Aleksander 

Fredro „Zemsta”- 

oswajamy lekturę 

obowiązkową: Co 

musimy wiedzieć przed 

sprawdzian z „Zemsty” a. 

Fredry. Zebranie i 

utrwalenie wiadomości. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie Teams. 

 


