
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 22.04.2021 

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!” – jak poprosid o 

jakąś rzecz, jak się zwrócid z 

poleceniem? – dwiczenia 

leksykalno – gramatyczne z 

wykorzystaniem trybu 

rozkazującego. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Po zapisaniu tematu zajęd otwórzcie proszę podręczniki na stronie 93 – 

wykonamy pisemnie w zeszytach zadania 6 i 7. 

W materiałach dwiczeniowych zrobimy zadania 21 str. 50, 22 str. 51 oraz 

26 str. 52. 

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: Higiena psychiczna i 

zdrowe relacje z rodziną w 

czasach izolacji społecznej - 

film edukacyjny. 

 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 
 

3 Geografia 
Temat: Dzieo Ziemi 2021. – 

Praca metodą projektu. 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Zapraszam Was dzisiaj na Dzieo Ziemi 2021: 

https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-

ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

mailto:kamilakloc@interia.pl
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE


2GwtfoEesFnRwJE  

W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny 

bądź maila. (kamilakloc@interia.pl)  

Pozdrawiam!        Kamila Kloc 

lub na lekcji online. 

4 Matematyka Temat: Iloczyn i iloraz potęg 
o jednakowych podstawach 

Wykonaj zadanie   6 str. 227 Praca samodzielna  

5 Historia 

Temat: Odrodzenie 

Rzeczypospolitej – 

okoliczności odzyskania 

niepodległości. 

 

Zapraszam na lekcję na TEAMS 22.04.2021 r. o godz. 11.45. 

 

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

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3.Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 198 – 200. 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=fsqc9Udl8aQ 

https://www.youtube.com/watch?v=g85RgS_ODwQ 

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

 

Zapraszam na lekcje 

online. 

 

6 

7 

W - f 

dziewczęta 

Temat: Doskonalenie odbicia 

piłki sposobem górnym i 

dolnym 

 

Temat: Nauka zagrywki 

tenisowej 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody.  

BALON LUB PLUSZAKA 
Rozgrzewka: 

https://www.youtube.com/watch?v=1a1Df2YvGAw 

 
Zagrywka: 

https://www.youtube.com/watch?v=PajQxNx0zTs 

 

Lekcja do 

samodzielnego 

wykonania. 

Przyślij na ocenę 20 

odbid piłki lub balona 

sposobem górnym 

Zadania na platformę 

TEAMS 

W - f Temat: Biegowe abecadło. Witam Was serdecznie   

Dzisiaj rozpoczniemy sezon lekkoatletyczny  

Zadanie będzie 

podlegało 

https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
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chłopcy  

 

 

 

 

Temat:  Nauka i 

doskonalenie startu niskiego 
 

Częśd pierwsza … 

https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I  

 
…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
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