
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7 NA DZIEO 10.05 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania 

rozwiązao 

nauczycielowi 

1,2 J. polski 

Temat:  Juliusz Słowacki 

„Balladyna”- na tropie 

Balladyny.  

 „Balladyna” krok po kroku- 

podsumowanie pracy w 

grupach. O wydarzeniach i 

bohaterach w tragedii 

Słowackiego. Droga 

Balladyny do władzy. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia 

lekcje online na 

platformie Teams. 

3 J. niemiecki 

Temat:  „Wie ist eure 

Klasse?” – „Jaka jest wasza 

klasa?” – zaimki dzierżawcze 

– wprowadzenie. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Po zapisaniu tematu zajęd wyjaśnię Wam, jakie są formy zaimków 

dzierżawczych w j. niemieckim i w jaki sposób ich używad: 

https://gerlic.pl/category/nauka/gramatyka-i-cwiczenia/zaimki/  link do filmu, 

który przypomni Wam zaimki dzierżawcze. 

https://wordwall.net/pl/resource/425502/niemieckim/possessivpronomen  

https://wordwall.net/pl/resource/433636/niemieckim/possessivpronomen 

https://wordwall.net/pl/resource/10619326/possessivpronomen 

linki do dwiczeo interaktywnych. 

 

Żeby utrwalid zdobytą wiedzę wykonamy jeszcze zadanie z materiałów 

dwiczeniowych: zadanie 36 str. 56 

 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

https://gerlic.pl/category/nauka/gramatyka-i-cwiczenia/zaimki/
https://wordwall.net/pl/resource/425502/niemieckim/possessivpronomen
https://wordwall.net/pl/resource/433636/niemieckim/possessivpronomen
https://wordwall.net/pl/resource/10619326/possessivpronomen


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 

4 Fizyka 

Temat: Topnienie i 

krzepnięcie – c. d. 

Cele: 

- rozróżniasz zjawiska 

topnienia i krzepnięcia. 

- rysujesz wykresy 

topnienia i krzepnięcia dla 

danego ciała. 

- znasz pojęcia 

temperatura topnienia 

 i temperatura krzepnięcia. 
 

 

Lekcja na platformie TEAMS. 

 

Dzisiejszy temat jest kontynuacją tematu ostatniej lekcji. 

 

Lekcja online. 

5 Muzyka 
Temat: Z muzyką dalej w 

świat. 
Zapraszam na Teams zgodnie z planem 

 

6,7 
W-f 

dziewczęta 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności 

przeprowadzenia  w gronie 

rówieśników wybranej gry 

(ultimate) 

 

Temat:Doskonalenie 

umiejętności rzutu FREZBE 

do bramki z miejsca. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8IJD0n0G1

6XlrBXKZWPFzewRJj&index=4 

 

Technika: 

 

Zasady gry: 

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

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

Lekcja on line. 

mailto:kamilakloc@interia.pl


W - f 

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=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI

8dK9Gl1BhIn181IX  

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

