
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7 NA DZIEO 16.04.2021 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązao nauczycielowi 

1,2 J. polski 

Temat:  Aleksander Fredro 

„Zemsta”- Sprawdzamy jak  

oswoiliśmy lekturę 

obowiązkową. Sprawdzian 

wiadomości i umiejętności. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj się do samodzielnej pracy nad lekturą. 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 

Teams. 

3 J. niemiecki 

Temat:  „Kauf mir bitte einen 

Rucksack!” – „Kup mi proszę 

plecak!” – nazwy przyborów 

szkolnych – dwiczenia 

leksykalne. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Po zapisaniu tematu zajęd przypomnijcie sobie proszę nazwy 

przyborów szkolnych, które zapisaliście w zeszycie. 

Następnie wykonamy zadania w materiałach dwiczeniowych: 

zadania: 

15 , 17 i 18 str. 48 i 49 oraz krzyżówkę z zadania 19 str. 50. 

Zadania dodatkowe: 

https://wordwall.net/pl/resource/1178313/niemieckim/schul

e-7a  

https://wordwall.net/pl/resource/1548446/niemiecki/schuls

achen  

 

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 

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


Kamila Kloc 

4 Fizyka 

Temat: Zmiany energii 

wewnętrznej ciała – c.d. 

Kryteria: 

- wiesz jak zmieniad energię 

wewnętrzną ciał, 

- podajesz sposoby 

przekazywania ciepła, 

-znasz treśd  pierwszej 

zasady termodynamiki. 
 

 

Lekcja na platformie TEAMS. 

 

 

Dzisiejszy temat jest kontynuacją tematu ostatniej lekcji. 

 

Lekcja online. 

5 Muzyka 

Temat: Kameralnie i 

orkiestrowo – zespoły 

instrumentalne. 

- poznamy różne rodzaje 

zespołów instrumentalnych i 

orkiestr 

- posłuchamy muzyki 

kameralnej i orkiestrowej 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 
 

6,7 W-f 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 lekcje on line 

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


W - f 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

