
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 26 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: Sprawdzian z 

równao 
 

 
Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Przełożony z piątku 
 

 
 

 
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: Funkcjonowanie 

żeoskiego układu 
rozrodczego 

 

 
1. Wyjaśnij pojęcia cykl miesiączkowy 

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 str. 106 oraz 5 str. 107 z dwiczeo(osoby, które nie 

podesłały jeszcze zadao) 

 
Prace proszę podesład 

na email 
edytarozek1974@o2.pl 
Spotykamy się online 

 
4 

 
Historia  

 
Temat: Odrodzenie 

Rzeczypospolitej – praca 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS 26.04.2021 r. o godz. 10.50. 

 

 
Zapraszam na lekcje 

online. 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


z tekstem źródłowym. 
 

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

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3. Zapoznaj się i przeanalizuj mapę myśli – 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 

 

 

 
5 

 
Język polski 

 
Temat:  Adam Mickiewicz 
„Reduta Ordona”- poeta 

o Polsce i Polakach w 
poemacie. 

 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj podręcznik str.318- 322 

 
Do zobaczenia 
lekcje online na 

platformie Teams. 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 
Temat: Szybka 

rozgrzewka przed 

bieganiem. 

 

 

 

 

 

Temat:  Technika biegu - 

3 najważniejsze elementy 

 

 
Witam Was serdecznie   
 
Dzisiaj dalej o bieganiu  
 
Elementy rozgrzewki … 
https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY  
 
 
…. i „tajemniczy” Pan Mietek 
 https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I  

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

 
Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

 
Temat: Nauka 

umiejętności odbid 
sytuacyjnych 

 
Witaj! 

Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody oraz BALON 

 
Lekcja on line. 

https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY
https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I


 
 
 

Temat: Nauka 
wykonywania bloku 

pojedynczego. 

Ćwiczenia pobudzające metabolizm: 
https://www.youtube.com/watch?v=PC9CBIXz92U  
 
Nauka bloku pojedynczego i odbid sytuacyjnych: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rRTjIGkbKZo  
https://www.youtube.com/watch?v=1ahp6yTepK0  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PC9CBIXz92U
https://www.youtube.com/watch?v=rRTjIGkbKZo
https://www.youtube.com/watch?v=1ahp6yTepK0

