
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Poniedziałek 04.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
04. 05. 
2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: W świecie mediów. 
 
Cel: ćwiczenie umiejętności rozpoznawania wyróżników tekstu dziennikarskiego: 
tytułu, lidu, śródtytułu; wprowadzenie formy wypowiedzi: artykuł problemowy. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Na podstawie wiadomości na s.242- 243 

w podręczniku napisz w zeszycie, co to jest nagłówek, śródtytuł i lid. 

3. Przeczytaj tekst Piotra Stasiaka „Człowiek z ekranu” (s.240 -242) 

4. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

5. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie discord. 

6. Napisz i uzupełnij notatkę i zadania wysłane przez nauczyciela.  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń s. 128 -129. 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 8.10 do 8.40. 
 

2.   04.05 
2020 r. 

Język polski 
 

Temat: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego – powtórzenie i utrwalenie 
wiadomości o zdaniach podrzędnych.  
 Cel: powtórzenie wiadomości na temat zdań złożonych podrzędnie; 
 
Polecenia dla ucznia:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przypomnij wiadomości na temat rodzajów zdań złożonych 

podrzędnie (podręcznik s. 226 – 229) 

3. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

4. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie 

discord. 

5. Napisz i uzupełnij notatkę i zadania wysłane przez nauczyciela. 
6. Napisz w zeszycie zadanie 3. s. 229.  

 
 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od godz. 9.00do 
9.30 

3. 04. 05. 
2020 r. 

Język 
angielski 

Temat: How are you feeling? – talking about health. 

Cel: mówienie o objawach i rady dotyczące chorób  

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  Classroom 

Google 

w kl. 7b,rozpoczynamy o godz. 9.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na Classroom: 

Pracujemy z podręcznikiem: 

- str. 74 - dialog What’s the matter?  (nagranie 3.15) 

- ćw. 4, 5/74 nagranie 3.17) 

20 min. 
 

4.   04. 05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Świat w okresie międzywojennym- sprawdzian wiadomości z rozdziału  VI. 
 
Cel: sprawdzenie wiadomości i umiejętności. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od godz.10.50 
do 11.00 



3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email.  
4. Napisz sprawdzian i wyślij do nauczyciela. 

 

 

5. 04. 05. 
2020 r. 

Matematyka Temat: Elementy statystyki opisowej – rozwiązywanie zadań utrwalających. 
Cel lekcji: Uczeń stosuje poznane wiadomości i umiejętności w zadaniach 
tekstowych. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy zadania 8/213 i 12,13/214. 
 

Analiza lekcji od 11.40. 
 

20 minut 

6. 04. 05. 
2020 r. 

Informatyka Temat: 5.1 Światłem malowane. 

Cel:  - poznanie sposobu poprawiania parametrów zdjęć przez 

program komputerowy photofiltre7. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Jeśli mamy taką możliwość pobieramy ze strony 

https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obro

bka_zdjec/PhotoFiltre.html  i instalujemy na swoim 

komputerze. (zmieniamy język na polski) (plik podany 

przez nauczyciela) 

 

Film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=tipa9RN4HeI&t=74s . 

3. Otwieramy podręcznik na stronie 116 zapoznajemy się z 

narzędziami podstawowe do poprawy parametrów obrazu. 

4. Oglądamy film w jaki sposób można modyfikować obraz            

w Photofiltre7 

https://www.youtube.com/watch?v=JWnRFYGb1cQ            

(9 min) 

5. Wyszukujemy w przeglądarce podobne zdjęcie jak na rys. 3 

str. 117 i zapisujemy go na dysku. 

6. Otwieramy program, kto ma takie możliwości na swoim 

komputerze. Najeżdżamy na plik >otwórz i wczytujemy 

pobrane wcześniej zdjęcie lewego brzegu Wisły w 

Warszawie (rys. 3) 

7. Próbujemy teraz samodzielnie wykonać ćwiczenie: 

Wyrównanie linii horyzontu (117-118) wg wskazówek w 

podręczniku. 

8. Zapisujemy poprawione zdjęcie. 

 

Zadanie dla chętnych: str. 121 zad.1. 

 

Pomocne linki dotyczące obsługi Photofiltre7: 

https://www.youtube.com/watch?v=9MwupSQEd5o 

https://www.youtube.com/watch?v=y8I_zKsKW4Q 
 

 

 
7.  

 
04. 05. 
2020 r.. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Zachęcam do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła   
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawo
we_klasa_V-VI.pdf 
 
Proszę wejść w poniższy link i przeczytać artykuł . 
https://www.doctormed.pl/info/dieta/otylosc/ 
 

 

 
7.  

 
04. 05. 
2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat:  Doskonalimy prawidłową technika biegu - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 

 

https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obrobka_zdjec/PhotoFiltre.html
https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obrobka_zdjec/PhotoFiltre.html
https://www.youtube.com/watch?v=tipa9RN4HeI&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=JWnRFYGb1cQ
https://www.youtube.com/watch?v=9MwupSQEd5o
https://www.youtube.com/watch?v=y8I_zKsKW4Q
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf
https://www.doctormed.pl/info/dieta/otylosc/


Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać 
ćwiczenia 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=XMQLfWvLRBCUhVoK3YErTvdYYuNDGVeuXvc
0i73eVaxS51rIn5 
 
Zachęcam również  do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła 
jest to już 6 zestaw 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawo
we_klasy_VII-VIII.pdf 
 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=XMQLfWvLRBCUhVoK3YErTvdYYuNDGVeuXvc0i73eVaxS51rIn5
https://ewf.h1.pl/student/?token=XMQLfWvLRBCUhVoK3YErTvdYYuNDGVeuXvc0i73eVaxS51rIn5
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_VII-VIII.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_VII-VIII.pdf

