
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7A NA DZIEO 10 maja 2021 r. (poniedziałek) 

 
Nr 

lekcji 

 
Przedmiot z 
planu lekcji 

 
Temat lekcji / Cel 

 
Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 
odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

 
1 

 
Matematyka  

 
Temat: Powtórzenie 
wiadomości z potęg 

 

 
Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Karta pracy 
 

 
 

 
2 

 
Informatyka  

Temat: Przygotowanie  
e-gazetki – zadanie 

projektowe. 
 

Cel: Zaplanuję pracę 
w grupie i będę 

współpracowad z jej 
członkami, przygotowując 

projekt e-gazetki. 

Lekcja na platformie Teams 

Utwórzcie 2-3 osobowe 
zespoły i opracujcie 
projekt e-gazetki na 

dowolny temat. 
Gotowy projekt 

zapiszcie w formacie 
PDF i udostępnijcie na 

platformie Teams do 18 
maja 2021 r. 

 
3 

 
Biologia  

 
Temat: Rozwój człowieka 

od dzieciostwa do 
starości. 

 

 
1. Wymieo okresy występujące w życiu człowieka 

2. Scharakteryzuj okres dojrzewania 

 
Dwiczenia proszę 
podesład na email 

edytarozek1974@o2.pl 
lekcja online 

 

 
4 

 
Historia  

 
Temat: Rządy 

parlamentarne i ich 
charakterystyka. 

 
 

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

 2. Zapisz temat lekcji  w zeszycie. 

 3. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s.210 – 214. 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=AKyzhtRrVu8 

 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=wn3uka8FEYw 

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

5. Wykonaj zadanie 1 i 2 s. 214 i odeślij na TEAMS do kooca lekcji. 

 

 
5 

 
Język polski 

 
Temat:  Juliusz Słowacki 
„Balladyna”- na tropie 

Balladyny.  
 „Balladyna” krok po 

kroku- podsumowanie 
pracy w grupach. O 

wydarzeniach i 
bohaterach w tragedii 

Słowackiego. 
 

 
1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 
Do zobaczenia 
lekcje online na 

platformie Teams. 

 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 
Temat: Test sprawności 

fizycznej Zuchory 
 
 
 
 

 

 

 

Temat: Przepisy gry w 

piłkę nożną 
 

 
Witam Was serdecznie   
 
Dzisiaj testowo  
 
Zwracamy uwagę 1,2 i 4 … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwC
RI8dK9Gl1BhIn181IX  
 
 
…. i piłkarsko  
  
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6PeeP6zE  
 

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 
najważniejsze. 
 

 
Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JpQWWsnaw_w
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI8dK9Gl1BhIn181IX
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI8dK9Gl1BhIn181IX
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6PeeP6zE


 
6-7 

 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

 
Temat: Doskonalenie 

umiejętności 
przeprowadzenia  w 
gronie rówieśników 

wybranej gry (ultimate) 
 

 

Temat :Doskonalenie 
umiejętności rzutu 
FREZBE do bramki z 

miejsca. 

 
Witaj! 
 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8IJD0n0G

16XlrBXKZWPFzewRJj&index=4  

 

Technika: 
 

Zasady gry: 

https://www.youtube.com/watch?v=VPKSk5cWWwU  

https://www.youtube.com/watch?v=f33gfHCyTQw  

 

 
Lekcja on line. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8IJD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8IJD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VPKSk5cWWwU
https://www.youtube.com/watch?v=f33gfHCyTQw

