
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 26.04.2021 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązao nauczycielowi 

1,2 J. polski 

 

Temat:  Adam Mickiewicz 

„Reduta Ordona”- poeta o 

Polsce i Polakach w poemacie. 

Ponadczasowość dzieła 

Mickiewicza. Podsumowanie 

wiadomości  na temat lektury 

obowiązkowej. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj podręcznik str. 318-322. 

Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 

Teams. 

3 J. niemiecki 

Temat:  „Sie  mögen ihre 

Schulfreunde” – „Oni lubią 

swoich kolegów ze szkoły” – 

odbiór tekstu pisanego. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Po zapisaniu tematu zajęd, otwórzcie proszę podręczniki na 

stronie 94 – wspólnie przeczytamy tekst z zadania 1, objaśnimy 

słownictwo i odpowiemy na pytania w zeszycie. 

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. 

4 Fizyka 

Temat: Ciepło właściwe – 

zadania. 

Cele: 

-znasz wzór na ciepło 

 

Lekcja na platformie TEAMS. 

 

Lekcja online. 

mailto:kamilakloc@interia.pl


właściwe, 

-rozwiązujesz zadania  

z wykorzystaniem 

poznanych wzorów, 

-zamieniasz jednostki 

wielkości fizycznych. 

5 Muzyka 

Temat: Warsztat muzyczny. 

Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości zdobytych na 

lekcjach 25 -28 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 
 

6,7 

W-f dziewczęta 

Temat: Nauka umiejętności 

odbid sytuacyjnych 

Temat: Nauka wykonywania 

bloku pojedynczego. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody oraz 

BALON 

Ćwiczenia pobudzające metabolizm: 
https://www.youtube.com/watch?v=PC9CBIXz92U 

 

Nauka bloku pojedynczego i odbić sytuacyjnych: 
 

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

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

Lekcja on line. 

W - f 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 

 

 

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

