
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 
odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

 
1 

 
Geografia  

 
Temat:  Rodzaje usług. 
Transport i łącznośd. 

(2h lekcyjne). 

 
Dzieo dobry 

Po zapisaniu tematu zapiszcie proszę plan pracy: 
1. Znaczenie i podział usług. 
2. Transport samochodowy. 
3. Transport kolejowy. 
4. Transport wodny. 
5. Transport lotniczy 
6. Transport przemysłowy. 
7. Łącznośd. 
8. Znacznie komunikacji. 

Treści związane z tym tematem znajdują się w podręczniku na stronach 174 
– 178. 
Film, który utrwali poznane treści: 
https://www.youtube.com/watch?v=jF6_8LV45iE 
 
W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny bądź 
maila. (kamilakloc@interia.pl)  
Pozdrawiam! 
Kamila Kloc 

 
Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji Teams 

 
2 

 
Plastyka  

 
Temat: Jak patrzed na 
dzieła sztuki? 

Zagadnienia dotyczące tematu znajdziecie na Teamsie – Pliki – Materiały z 
zajęd 
Zachęcam do obejrzenia 
Pozdrawiam ;) 

 
Praca samodzielna 

https://www.youtube.com/watch?v=jF6_8LV45iE
mailto:kamilakloc@interia.pl


 
3 

 
Historia  

 
Temat: Kształtowanie się 
granic odrodzonej Polski 

– powstanie 
wielkopolskie.  

 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS 27.04.2021 r. o godz. 9.50. 

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

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3. Zapoznaj się i przeanalizuj mapę myśli – podręcznik, s. 101 – 207. 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=KS9lf_lZ7FE 

https://www.youtube.com/watch?v=leXUYne6Ajg 

https://www.youtube.com/watch?v=AVjVVBydzY0 

 
Zapraszam na lekcje 

online. 
 

 
4-5 

 
Język polski 

Temat: :  Adam 
Mickiewicz „Reduta 
Ordona”- bogactwo 

środków poetyckiego 
obrazowania. 

Podsumowanie 
wiadomości  na temat 
lektury obowiązkowej. 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj się do samodzielnej pracy nad lekturą. 

 
Do zobaczenia 
lekcje online na 

platformie Teams. 

 
6 

 
Chemia  

 
Temat: Roztwory wodne-

rodzaje 
 

 
1. Znajomośd rodzajów roztworów 

2. Wykonaj zad 1 str 176 

 
lekcja online 

 

 
7 

 
Język 

angielski 

 
Temat: 

Expressingfeelings and 
emotions-nazywamy 

nasze uczucia i emocje-
dwiczenia leksykalne. 

 
Witajcie na kolejnej lekcji. 
 
 Dziś poznamy nazwy emocji i uczud. Opiszemy ,w jakim nastroju dziś 
jesteście  za pomocą poznanych słówek. 
 
1.Zanotuj temat lekcji. 
2. Podręcznik str. 84 zad. 1,2,3, 
 

 
Zadania do 

sprawdzenia na 
kolejnej lekcji. 

 


