
ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 7b NA DZIEO 20.05.2021 

Nr 

lekcj

i 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1 J. niemiecki 

Temat:  „Schule” – „Szkoła” – 

test powtórzeniowy, 

dwiczenia gramatyczne. 

 

Guten Tag! Dzieo dobry!  

Zamieszczam linki do testów powtórzeniowych: 

https://wordwall.net/pl/resource/2095309/niemieckim/imperativ  

https://wordwall.net/pl/resource/8669319/imperativ TRYB ROZKAZUJĄCY 

https://wordwall.net/pl/resource/425502/niemieckim/possessivpronomen  

https://wordwall.net/pl/resource/11964738/possesivpronomen ZAIMEK 

DZIERŻAWCZY 

Następnie  wykonaj zadania  2 i 3 str. 102 z podręcznika. 

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 
Temat: Profilaktyka 

uzależnieo: cukier & 

energetyki. 
 

Dzieo dobry, dzisiaj lekcja zdalna 

Zachęcam do obejrzenia, krótkiego filmu na temat spożywania dużej ilości 

cukru i energetyków. Do tematu wrócimy na kolejnej lekcji.  

https://www.youtube.com/watch?v=SN8YBmqFHDs 

Pozdrawiam ;) 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2095309/niemieckim/imperativ
https://wordwall.net/pl/resource/8669319/imperativ
https://wordwall.net/pl/resource/425502/niemieckim/possessivpronomen
https://wordwall.net/pl/resource/11964738/possesivpronomen
mailto:kamilakloc@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=SN8YBmqFHDs


3 Geografia 

Temat:  Wpływ walorów 

przyrodniczych i kulturowych 

na rozwój turystyki w Polsce. 

C.d. 

Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Po zapisaniu tematu zanotujcie 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 pozwoli nam utrwalid wiadomości 

związane z tym tematem: 

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.. 

4 Matematyka 
Temat: Pierwiastki – 

ćwiczenia. 
Widzimy się na Teams zgodnie z planem. 

 

5 Historia 

Temat: Zamach majowy i 

rządy sanacji – 

postanowienia konstytucji 

kwietniowej. 

 

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 

4. Dla utrwalenia i zapamiętania wiadomości i umiejętności obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Su_66KDyvM0 

https://www.youtube.com/watch?v=JLco3mTXQ9E 

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

 

Zapraszam na lekcję 

online. 

6 

7 

W - f 

dziewczęta 

Temat: Abecadło 

gimnastyczne- zestaw 

dwiczeo w domu. 

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

Zaczynamy od rozgrzewki: 

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

Zadanie jest na 

strumieniu w teams. 

https://www.youtube.com/watch?v=tmvZBMCoivs
mailto:kamilakloc@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g


 

Temat: Gimnastyka  w domu. 

Praca zdalna. 

 

Abecadło: 

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

W - f 

chłopcy 

Temat: Dwiczenia 

kształtujące mięśnie brzucha. 
 

 

 

Temat: Kształtujemy mięśnie 

klatki piersiowej. 
 

Witam Was serdecznie   

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. 

Zadanie będzie 

podlegało 

sprawdzeniu po 

powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=BMDPsnlet60

