
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 30.04.2021 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązao nauczycielowi 

1 Geografia 

Temat: Wpływ transportu na 

rozwój innych usług i 

przemysłu. 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Po zapisaniu tematu zajęd zanotujcie proszę plan pracy: 

1. Centra usługowe w okolicach Wrocławia. 
2. Inwestycje przemysłowe we Wrocławiu i jego 

okolicach. 
3. Wpływ transportu morskiego na rozwój Trójmiasta. 

Treści związane z tym tematem znajdują się w podręczniku na 

stronach 179 – 181. 

Załączam link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA  

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. 

2 Chemia 

Temat: Rozpuszczalność 

substancji w wodzie. 

 

1. Wyjaśnij co to jest rozpuszczalność  

2. Opisywanie zależności jak zmienia się rozpuszczalność 

substancji w wodzie w zależności od temperatury 

Osoby, które nie wykonały 

doświadczeń 3 lub 5 na str 169 

proszę o podesłanie wniosków i 

obserwacji wraz ze zdjęciami 

przebiegu doświadczenia 

3 Religia 
Temat: Ku pełni życia z nim. 

Ty jesteś skałą 

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Zdrowaś Mario prosząc  

Matkę Boską o zdrowie 

2. Wyjaśnij co to jest czyściec 

3. Niedziela Dobrego Pasterza-omówienie przypowieści o 

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA
mailto:kamilakloc@interia.pl
mailto:edytarozek1974@o2.pl


dobrym Pasterzu 

 

4 Matematyka 
Temat: Działania na 

potęgach. 
Lekcja na platformie Teams zgodnie z planem 

 

5 J. angielski 
Temat:Ayoungenterpreneur. 

Ćwiczenia konwersacyjne 

po przeczytanym tekście. 

Witajcie na kolejnej lekcji. Dziś mamy ćwiczenia 

konwersacyjne po przeczytanym tekście a youngenterpreneur. 

1.Zanotuj temat lekcji. 

2. Podręcznik str. 90 zad. 2,3,4,5. 

 

Lekcja onlne zgodnie z planem. 

6 J. polski 

Temat: A to Polska 

właśnie!!! Wielka Majówka. 

Praca plastyczna. 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Przygotuj plakat z dostępnych materiałów- np. stare gazety, 

zdjęcia, własne rysunki, których tematem będzie „A to Polska 

właśnie!!!”. Nie zapomnij o symbolach narodowych, ważnych 

majowych świętach- Święto Pracy, Dzień Flagi Polskiej, 

Narodowe Święto Trzeciego Maja- Święto Konstytucji 3 Maja, 

wstąpienie Polski do UE. Zaprezentuj na plakacie to, co 

według Ciebie jest wizytówką naszego kraju lub kojarzy się z 

naszą ojczyzną. Plakat możesz wykonać w wersji 

elektronicznej. Prześlij zdjęcie lub wersję elektroniczną przez 

Teamsy- kanał Zadania domowe do 04.05.2021r. Czekam na 

interesujące prace!!! Powodzenia 

Dzisiaj pracujecie samodzielnie 

 


