
ZESTAW ZAGADNIEO DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7a NA DZIEO 17 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: Notacja 
wykładnicza c.d. 

 

Lekcja online zgodnie z planem  

2 Informatyka  

Temat: Przygotowanie  
e-gazetki – zadanie 

projektowe. 
 

Cel: Zaplanuję pracę 
w grupie i będę 

współpracowad z jej 
członkami, przygotowując 

projekt e-gazetki. 

Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji 

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 narodzin do starości 

 

 

1. Uczniowie którzy nie wykonali zadao proszę podesład dwiczenia 1,2,3i 4 

str114 

2. Praca dla chętnych -prezentacja na temat okresów rozwojowych człowieka 

Prace podesład na email 
edytarozek1974@o2.pl 

4 Historia  
Temat: Zamach majowy i 

rządy sanacji. 
 

 

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.215 – 220. 

Zapraszam na lekcje 
online. 

 



 4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 
https://www.youtube.com/watch?v=JLco3mTXQ9E  

https://www.youtube.com/watch?v=PYdFkgpi2jc  

https://www.youtube.com/watch?v=D-RFC6L6hhw  

 

5 Język polski 

 

Temat:  Juliusz Słowacki 
„Balladyna”- na tropie 

Balladyny.  
 Tragedia Balladyny i 

Aliny. 
 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

 

Do zobaczenia 
lekcje online na 

platformie Teams. 

6-7 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

Temat: Kształtowanie 

koordynacji w zabawach 

tanecznych 

 
 
 

 

Temat: Proste układy z 

wykorzystaniem muzyki 
 

 
Witam Was serdecznie   
 
Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  
 
W nietypowy sposób … 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4  
 
 
…. bo tanecznie  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=y9fyaJB1ihE  
 

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

Zadanie będzie 
podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
 

6-7 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

 

Temat: Zestaw dwiczeo 
kształtujących skocznośd. 

 

 

Witaj! 
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
https://www.youtube.com/watch?v=qE5oA-fBN-k  

Lekcja on line. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLco3mTXQ9E
https://www.youtube.com/watch?v=PYdFkgpi2jc
https://www.youtube.com/watch?v=D-RFC6L6hhw
https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4
https://www.youtube.com/watch?v=y9fyaJB1ihE
https://www.youtube.com/watch?v=qE5oA-fBN-k


 
 

Temat: Doskonalenie  
umiejętności wykonania 
startu niskiego w biegach 

sprinterskich 
 

 
 
Start niski, zestaw dwiczeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY 
 

 

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

