
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 13.05.2021 

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 J. niemiecki 

Temat:  „Wie ist eure 

Klasse?” – „Jaka jest wasza 

klasa?” – tworzenie 

wypowiedzi pisemnej. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry! 

Wspólnie wykonamy zadanie 4 str. 100 z podręcznika pisemnie w zeszycie. 

Odpowiecie na 5 pytao dotyczących Waszej klasy. 

Na podstawie tego zadanie wykonacie projekt w grupach lub w parach 

według wskazówek z zadania 8 str.101. 

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 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

2 Wychowawcza  Zapraszam na Teams zgodnie z planem 
 

3 Geografia 
Temat:  Usługi w Polsce – 

powtórzenie wiadomości. 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Dzisiaj zapraszam na zajęcia powtórzeniowe z rozdziału 5 „Usługi w 

Polsce”. 

W ramach podsumowania wiadomości przeczytajcie proszę informacje na 

stronach  161 z podręcznika. Na lekcji online wspólnie je podsumujemy. 

Następnie wykonamy  test „Sprawdź się” ze strony 162. 

Zapraszam też na film, który pomoże Wam utrwalid poznane treści. 

https://www.youtube.com/watch?v=xi5jRVTIGKk  

W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny bądź 

maila. (kamilakloc@interia.pl)  

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online.. 

mailto:kamilakloc@interia.pl
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Pozdrawiam! 

Kamila Kloc 

 

4 Matematyka Temat: Sprawdzian z potęg Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
 

5 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. 

 

6 

7 

W - f 

dziewczęta 

Temat: Doskonalenie 

umiejętności prowadzenia 

rozgrzewki lekkoatletycznej. 

Temat: Doskonalenie  

umiejętności wykonania 

startu niskiego w biegach 

sprinterskich. Lekcja on line. 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody  

https://www.youtube.com/watch?v=5jL0e5abF8g 

 

 

Start niski: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY 

Lekcja on line. 

W - f 

chłopcy 

Temat: Przygotowujemy się 

do testu sprawności fizycznej 
 

 

 

 

 

 

Witam Was serdecznie   

Dzisiaj popracujemy nad sprawnością  

Ćwiczenia pomocne w uzyskaniu lepszych wyników … 

https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8UpD2O

KPExoSLil3BIXM5Eh9  

https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ31

1uTVYIYMMQ5yLbLvu2B  

https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm

72lP7uI8ELxyMOMMH7v  

 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
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Temat: Ćwiczenia 

relaksujące. Zestaw dwiczeo 

odprężających ciało. 
 

…. i coś rozluźniającego  
 https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są 

najważniejsze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s

