
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7 NA DZIEO 17.05.2021 

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.  

Tragedia Balladyny i 

Aliny. Dramat 

romantyczny- 

wyznaczniki gatunku. 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Przygotuj zeszyt. 

Do zobaczenia 

lekcje online na 

platformie Teams. 

3 J. niemiecki 

Temat:  Meine Familie 

– moja rodzina – 

wprowadzenie 

słownictwa. 

 

Cel: nauczysz się, jak 

nazwad członków 

rodziny po niemiecku. 

Guten Tag!Dzieo dobry, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi 

 i czujecie się „wunderbar” – „wspaniale”.:)  

Dzisiaj nauczymy się, jak nazwad członków rodziny po niemiecku. W tym celu 

proszę Was abyście weszli w link do materiałów, które pomogą Wam 

zapoznad się z nowym słownictwem: 

https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-

ikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-familie.html 

https://wordwall.net/pl/resource/599533/niemieckim/die-familie 

Po zapisaniu tematu lekcji w zeszycie, wykonajcie krótką notatkę na 

podstawie materiałów, które załączyłam – zapiszcie nazwy członków rodziny 

z rodzajnikami ( der, die, das) i przetłumaczcie na j. polski.  

W przyszłym tygodniu widzimy się na teams – kontrolujcie kalendarz 

 Nie wysyłajcie mi każdej notatki z lekcji, tylko te zadania,  

w których określam termin wykonania. Wasze notatki chętnie 

zobaczę podczas lekcji online. 

Zadanie będzie 

podlegało sprawdzeniu 

po powrocie do szkoły 

lub po przesłaniu na 

maila. 

kamilakloc@interia.pl 

https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-familie.html
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-familie.html
https://wordwall.net/pl/resource/599533/niemieckim/die-familie


Viel Spass! Miłej zabawy 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

 W razie pytao, zapraszam do kontaktu przez maila lub dziennik 

elektroniczny. Niedługo widzimy się na Teams 

Kamila Kloc 

4 Fizyka 

Temat: Parowanie  i 

skraplanie. 

Kryteria: 

- rozróżniasz i 

nazywasz zmiany 

stanów skupienia, 

-analizujesz zjawiska 

parowania  i 

skraplania. 

Lekcja na platformie TEAMS. 

 
Lekcja online. 

5 Muzyka 

Temat: Muzyka w 

kadrze. 

- dowiemy się po co 

jest muzyka w filmie 

- jak może zmieniać się 

muzyka w filmie 

- co to jest leitmotiv 

Zapraszam na Teams zgodnie z planem 

Pozdrawiam ;)  

6,7 W-f dziewczęta 

Temat: Zestaw ćwiczeń 

kształtujących 

skoczność. 

Temat: Doskonalenie  

umiejętności 

wykonania startu 

niskiego w biegach 

sprinterskich 

Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

https://www.youtube.com/watch?v=qE5oA-fBN-k 

 

 

Start niski, zestaw ćwiczeń: 

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

Lekcja on line. 

https://www.youtube.com/watch?v=qE5oA-fBN-k


W - f 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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4
https://www.youtube.com/watch?v=y9fyaJB1ihE

