
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 
odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

 
1 

 
Matematyka  

 
Temat: Iloczyn potęg o 

tych samych podstawach. 
 

 
Widzimy się na Tems zgodnie z planem lekcji 

 
 

 
2 

 
Informatyka  

 
Temat: Praca nad 

dokumentem 
wielostronicowym. 

 
Cele: Nauczę się 

wykorzystywad style do 
formatowania różnych 

fragmentów tekstu. 
Dowiem się, do czego 

służy nagłówek i stopka 
dokumentu. 

 

 
Lekcja na platformie Teams 

 
- 

 
3 

 
Biologia  

 
Temat: Żeoski układ 

rozrodczy 
 

 
1. Wymieo narządy tworzące żeoski układ rozrodczy 

2. Opisz funkcje jajników 

 
Lekcja online 

 
4 

 
Historia  

 
Temat: Świat w okresie 

międzywojennym – 
powtórzenie wiadomości   

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS 19.04.2021 r. o godz. 10.50. 

 

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

 
Zapraszam na lekcje 

online. 
 



– Sprawdź, czy potrafisz. 
 

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3. Powtórz wiadomości z rozdziału VI – Świat w okresie międzywojennym – 

podręcznik s. 166 – 188. 

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 

 

 
5 

 
Język polski 

 
Temat:  Pierwsze 

spotkanie z „Redutą 
Ordona” Adama 

Mickiewicza. Poznajemy 
utwór Mickiewicza. 

 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

 
Do zobaczenia 
lekcje online na 

platformie Teams. 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 
Temat: Połączenie 
prostych dwiczeo, 

łatwych do powtórzenia 
choreografii i elementów 

stretchingu. 
 
 
 

Temat:  Połączenie 

prostych dwiczeo, 

łatwych do powtórzenia 

choreografii i elementów 

stretchingu - częśd 2 

 

 
Witajcie   
 
Dzisiaj gimnastycznie  
 
Częśd pierwsza … 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4  
 
…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ  
 

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

 
Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ


 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

 
Temat: Doskonalenie 

wystawienia piłki  
sposobem górnym i 

dolnym 
 

 
Temat: Nauka 
umiejętności 

sytuacyjnego wystawienia 
piłki 

 

 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 

Potrzebujemy BALON! 
Zaczynamy od rozgrzewki:  
https://www.youtube.com/watch?v=yPVUztXQTTw 
 
Zestaw dwiczeo z balonem . Zapraszam do lekcji! 
https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY 
https://www.youtube.com/watch?v=4Kp0H0XFAL4 
 

 
Zapraszam na lekcję 

online 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yPVUztXQTTw
https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY
https://www.youtube.com/watch?v=4Kp0H0XFAL4

