
ZESTAW ZAGADNIEO DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7a NA DZIEO 11 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:  Turystyka w 

Polsce. 

 

Dzieo dobry 

Po zapisaniu tematu zajęd zanotujcie proszę plan pracy: 
1. Czym jest turystyka? 
2. Rola turystyki w gospodarce. 
3. Walory turystyczne Polski. 

Treści związane z tym tematem znajdują się w podręczniku na 
stronach 185 – 189. 
 
Załączam link do filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=F4RyDJvSNPI 
 
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 Teams 

2 Plastyka  
Temat: Fotografia w 
sztuce nowoczesnej 

Dzieo dobry ;) 
1. Zapoznaj się z tematem lekcji – informacje znajdziesz w Teams – 
Pliki – Materiały z zajęd 
 
Przypominam o zalogowaniu się na dzienniku w celu potwierdzenia 
obecności ;P 
 
Pozdrawiam ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F4RyDJvSNPI
mailto:kamilakloc@interia.pl


3 Historia  

Temat:  Rządy 
parlamentarne – 
postanowienia 

konstytucji marcowej. 
 

 

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 3 s. 214 i odeślij na TEAMS do kooca lekcji. 

 

4-5 Język polski 

Temat: : Juliusz 
Słowacki „Balladyna”- 

na tropie Balladyny. 
Droga Balladyny do 
władzy. Słów kilka o 

morderczyni Balladynie-
charakterystyka postaci. 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia 
lekcje online na platformie 

Teams 

6 Chemia  

Temat: Stężenie 
procentowe 

roztworów-dwiczenia 
 

 

1. Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący stężenia 

procentowego str 184 

2. Wykonywanie obliczeo stężenia procentowego roztworów 

3. Uczniowie którzy nie wykonali doświadczenia proszeni sa o 

podesłanie zdjęd ,obserwacji i wniosków 3 lub 5 str 169 

Spotykamy się online 
 

7 Język angielski  Okienko dla ucznów  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKyzhtRrVu8
https://www.youtube.com/watch?v=wn3uka8FEYw
https://www.youtube.com/watch?v=JpQWWsnaw_w

