
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7a NA DZIEŃ 20 maja 2021 r. (czwartek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 
nauczycielowi 

1 Język polski 

Temat: Henryk 
Sienkiewicz „Latarnik”- 

poznajemy utwór 
Sienkiewicza. 

 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Zapoznaj się z treścią lektury obowiązkowej „Latarnik” H. 

Sienkiewicza- przeczytaj lub posłuchaj- wykorzystaj: 

Henryk Sienkiewicz, Latarnik :: Wolne Lektury 

Dzisiaj pracujecie 
samodzielnie 

Do zobaczenia w piątek 
w szkole 

2 
Język 

niemiecki 

Temat:  „Essen und 
Trinken” – „Jedzenie i 

picie” – wprowadzenie 
słownictwa. 

 

 
Guten Tag! Dzieo dobry!  
Dzisiaj zapoznam Was ze słownictwem dotyczącym jedzenia i picia. Oto linki 
do słownictwa z wymową: 
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-
ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-
speisen-1.html - potrawy 
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-
ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-
getraenke.html - napoje 
Powtarzajcie głośno za lektorem, a następnie wspólnie wykonamy zadania i 
gry zamieszczone w linkach 
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!  

 

Zadanie będzie 
podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIYBFljd3maCOJLQuflXYgTo6KHeSO9tvC7A6EBz8LEfORy2kYxMmlMaAs6_EALw_wcB
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-speisen-1.html
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-speisen-1.html
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-speisen-1.html
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-getraenke.html
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-getraenke.html
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/essen-trinken/detail/daz-lernpaket-getraenke.html
mailto:kamilakloc@interia.pl


Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

Kamila Kloc 

3 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: „ Mama zawsze 
rozumie i wybaczy …” – 

jak pokazad, że ją tak 
bardzo kochamy 

 

Widzimy się na Teams zgodnie z planem  

4 Geografia  

Temat:  Wpływ walorów 
przyrodniczych i 

kulturowych na rozwój 
turystyki w Polsce c.d. 

 

Dzieo dobry 

Po zapisaniu tematu przypomnijcie  sobie proszę plan zajęd: 
1. Walory przyrodnicze wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
2. Dziedzictwo kulturowe Małopolski. 
3. Ruch turystyczny nad Bałtykiem i w Małopolsce na tle kraju. 
 
Oraz najważniejsze informacje z tego tematu. Treści związane z tym tematem 
znajdziecie w podręczniku na stronach: 190 - 193 
 
Wspólnie obejrzymy film, który pomoże nam utrwalid zdobytą wiedzę: 
 https://www.youtube.com/watch?v=tmvZBMCoivs  
 
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 online 

5 
Język 

angielski 
 Okienko dla uczniów  

6-7 
Wychowanie 

fizyczne 
chłopcy 

 

Temat: Ćwiczenia 

 
Witam Was serdecznie   
 

Zadanie będzie 
podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

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


kształtujące mięśnie 

brzucha. 

 
 
 

 

 

Temat: Kształtujemy 

mięśnie klatki piersiowej. 
 

Dzisiaj będziecie rzeźbid  
 
brzuch … 
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA  
 
 
…. i klatkę piersiową  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=BMDPsnlet60  

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

lub na lekcji online 
 

6-7 
Wychowanie 

fizyczne 
dziewczęta 

Temat: Abecadło 
gimnastyczne- zestaw 

dwiczeo w domu. 
 
 
 

Temat: Gimnastyka  w 
domu. Praca zdalna. 

 

Przygotuj wygodny strój, miejsce do dwiczeo, matę i butelkę z wodą. 

Zaczynamy od rozgrzewki: 

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 

 

Abecadło: 

https://www.youtube.com/watch?v=FLVmW8QD-ss  

 

Zadanie jest na 
strumieniu w teams. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=BMDPsnlet60
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g
https://www.youtube.com/watch?v=FLVmW8QD-ss

