
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 
odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

 
1 

 
Język polski 

 
Temat:  A. Mickiewicz 

„Reduta Ordona”- 
zebranie i utrwalenie 

widomości. Sprawdzam!!! 
 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 
Do zobaczenia 
lekcje online na 

platformie Teams. 

 
2 

 
Język 

niemiecki 

 
Temat:  Jak opisad 

przyjaciele po niemiecku? 
– tworzenie wypowiedzi 

pisemnej. 
 

 
Guten Tag! Dzieo dobry! 
Na podstawie zadania 4 str. 96 w podręczniku wykonacie z moją pomocą 
opis przyjaciela lub przyjaciółki po niemiecku.  
 
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 

 
3 

 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: Ważne daty dla 

Polaka – święta majowe. 

 
Lekcja na Tems, do zobaczenia 

 
 

mailto:kamilakloc@interia.pl


 
4 

 
Geografia  

 
Temat:  Rodzaje usług. 
Transport i łącznośd. 

c.d. 

 
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 online 

 
5 

 
Język 

angielski 

 
Temat: 

Ayoungenterpreneur. 
Rozumienie tekstu 

czytanego. Słownictwo 
dotyczące muzyki. 

 
Witajcie na kolejnej lekcji.  
 
Dziś czytamy i tłumaczymy tekst ze strony 89 A youngenterpreneur. 
Utrwalamy słownictwo dotyczące gatunków muzycznych. 
 
1.Zanotuj temat lekcji. 
2. Podręcznik str. 89 zad. 1,2,3,4 
 

 
 

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


 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 
Temat: Ćwiczenia 

poprawiające skocznośd. 
 
 
 
 

 

 

 

Temat:  Jak poprawid 

WYSKOK w DOMU? 
 

 
Witam Was serdecznie   
 
Dzisiaj o skoku  
 
Skok w dal z miejsca … 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g  
 
 
…. i trochę dwiczeo poprawiających skocznośd 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI  
 

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: Doskonalenie 

umiejętności wykonania 
bloku pojedynczego. 

 
 
 

Temat: Zagrywka 
sposobem górnym. 

 

 
Witaj! 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody  
Blok: 
https://www.youtube.com/watch?v=mBq5Jx2cfXo  
 
 
Zagrywka sposobem górnym 
https://www.youtube.com/watch?v=PajQxNx0zTs 
 

 
Lekcja on line. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI
https://www.youtube.com/watch?v=mBq5Jx2cfXo
https://www.youtube.com/watch?v=PajQxNx0zTs

