
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 04 maja 2021 r. (wtorek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

 
1 

 
Geografia  

 
Temat: Wpływ transporty 
na rozwój innych usług i 

przemysłu. 

 
Dzieo dobry 

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 szkołylub na lekcji 
Teams 

 
2 

 
Plastyka  

 
Temat: Architektura. 

Makieta miasta. 

 
Dzieo dobry 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem 

Przygotujcie pudełka różnej wielkości lub różnokolorowy karton, 
kolorowy papier klej, nożyczki linijkę. 
 

 
 

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


 
3 

 
Historia  

 
Temat: Kształtowanie się 
granic odrodzonej Polski 

–  wojna polsko-
bolszewicka. 

 
 

 
Zapraszam na lekcję na TEAMS zgodnie z planem. 

 

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

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3.Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s.201 – 207. 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=rXJmy5kjNU 

https://www.youtube.com/watch?v=C06fnlW9AHM 

https://www.youtube.com/watch?v=rbM89VhfyOw 

 
Zapraszam na lekcje 

online. 
 
 

 
4-5 

 
Język polski 

Temat: Juliusz Słowacki 
„Balladyna”- na tropie 

Balladyny. 
„Ja z Polski dawnej 

tworzę fantastyczną 
legendę.”- niezwykłośd 

świata przedstawionego 
w utworze Juliusza 

Słowackiego. 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

 
Do zobaczenia 

lekcje online na platformie 
Teams. 

 
6 

 
Chemia  

 
Temat: Rozpuszczalnośd 

substancji w wodzie 

 
1. Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący rozpuszczalności str 177 

2. Wykonaj zadanie 6  str 183. 

Prace proszę podesład na 
email 

edytarozek1974@o2.pl 
Spotykamy się online 

 
7 

 
Język 

angielski 

 
Temat: Howaboutmaking 

a barbecue? A może 
zrobilibyśmy grilla. 
Sposoby składania 

propozycji. 

 
Witajcie na kolejnej lekcji.  
 
1.Zanotuj temat lekcji. 
2. Podręcznik str. 86 zad. 1,2,4,5. 
 

 
Lekcja onlne zgodnie z 

planem. 

 

mailto:emailedytarozek1974@o2.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl

