
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 16.11. 2020 r. (czwartek) 

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 J. niemiecki 

Temat:  Jak opisad 

przyjaciele po niemiecku? 

– tworzenie wypowiedzi 

pisemnej – 

wprowadzenie. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Po zapisaniu tematu zajęd, otwórzcie proszę podręczniki na stronie 94 – 

wspólnie wykonamy zadanie 2, a następnie zadanie 3 str. 96. Po zrobieniu 

tych zadao, będziecie wiedzieli, w jaki sposób opisad inną osobę 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. 

2 Wychowawcza 

Temat: „ My nie palimy – 

to nie dla nas” – edukacja 

prozdrowotna. 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 
 

3 Geografia 
Temat: Rodzaje usług. 

Transport i łącznośd c.d. 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Przypominam, czym zajmowaliśmy się na lekcji poprzedniej: 

1. Znaczenie i podział usług. 
2. Transport samochodowy. 
3.  Transport kolejowy.  

A to dalszy plan zajęd: 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online.. 

mailto:kamilakloc@interia.pl


1. Transport wodny. 
2. Transport lotniczy 
3. Transport przemysłowy. 
4. Łącznośd. 
5. Znacznie komunikacji. 

Treści związane z tym tematem znajdują się w podręczniku na stronach 174 – 

178. 

Załączam link do filmu: 

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 

 

4 Matematyka 
Temat: Potęgowanie 
iloczynu i ilorazu  
 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Zad. 17 i 18 str. 259  

5 Historia 

Temat: Kształtowanie się 

granic odrodzonej Polski 

–  granica zachodnia i 

północna.  

 

Zapraszam na lekcję na TEAMS 29.04.2021 r. o godz. 11.45. 

 

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 

Zapraszam na lekcje 

online. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jF6_8LV45iE
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https://www.youtube.com/watch?v=AVjVVBydzY0 

 

6 

7 

W - f 

dziewczęta 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności wykonania 

bloku pojedynczego 

 

 

Temat: Zagrywka 

sposobem górnym. 

 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, 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. 

W - f 

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 
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