
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Wtorek 05.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
05.05.2020 r. 

 
J. niemiecki 

 
Temat: Infobox Landeskunde. 
 
Cel: poznanie popularnych nazw potraw  z krajów niemieckojęzycznych, 
ćwiczenie nazw produktów spożywczych i słownictwa dotyczącego 
przygotowywania potraw. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przyporządkuj podane poniżej potrawy do kraju ich pochodzenia: 

Sachertorte, Currywurst, Raclette, Brezel, Eisbein, Wiener Schnitzel, Fondue, 
Röstli, Berliner, Apfelstrudel, Schwarzwaldtorte, Bratkartoffeln, Käsespätzle, 
Kartoffelsalat, Weißwurst, Marroni, Birchermuesli, Kaiserschmarrn, 
Germknödel, 
 
DEUTSCHLAND: 
ÖSTERREICH: 
DIE SCHWEIZ: 
LIECHTENSTEIN: 
 

2. Wybierz jedną z tradycyjnych potraw krajów niemieckojęzycznych 

i przygotuj spis składników, potrzebnych do jej wykonania – 

oczywiście po niemiecku! 

Np.: Currywurst  

Zutaten / Składniki 

 600 gramów kiełbasy / 600 Gramm Wurst 

 1 średnia cebula (ok. 50 gramów) / 1 Zwiebel (ungefähr 50 Gramm) 

 200 gramów keczupu / 200 Gramm Tomatensoße/Ketchup 

 3 łyżeczki koncentratu pomidorowego (ok. 50 gramów) / 3 Teelöffel 
Tomatenmark (ungefähr 50 Gramm) 

 2/3 szklanki soku jabłkowego (ok. 170 mililitrów) / 2/3 Glas Apfelsaft 

 3 łyżeczki curry w proszku (ok. 12 gramów) / 3 Teelöffel Curry-Pulver 
(ungefähr 12 Gramm) 

 1 łyżka oleju lub oliwy / 1 Esslöffel Öl 
 
 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji 
-wg planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

 
10 min na 
messenger 

 
2.  

 
05.05.2020 r. 

 
Język polski 

 
Temat: Oblicza niewoli. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy 
i interpretacji tekstu wspomnieniowego, wyszukiwania i selekcji potrzebnych 
informacji. 
 
1.Przeczytaj informacje o Karolinie Lanckorońskiej – podr.s.265. 
2.Zapisz temat lekcji. 
3. Przeczytaj głośno tekst „Wspomnienia wojenne ” (podr. s.265-270). 
4.Określ tematykę  przeczytanego tekstu – polecenie 1/270 (podr.). 
5.Odczytaj głośno fragmenty opisujące wrażenia autorki i stan ducha 
mieszkańców Lwowa tuż po przybyciu wrogich wojsk. 

 
20 minut 
 



6.Przedstaw okoliczności spotkania pracowników uniwersytetu z władzami 
okupacyjnymi – uzupełnij tabelę (ćw.1/135, zeszyt ćwiczeń). 
7.Ustal porządek zebrania, nazwij emocje uczestników – wykonaj ćw.2/135, 
zeszyt ćwiczeń. 
8.Wykonaj ustnie ćw. 5,6 i 7/271 (podr.). 
9. Wykonaj pisemnie ćw. 8/272 (podr.). 
10.Zaznacz poprawne odpowiedzi - wykonaj pozostałe ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń. 
11.Zadanie: Wykonaj ustnie ćw.9/272 (podr.) 
  
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

3.  05.05.2020 r. Religia Temat: Inkwizycja – prawda czy mity. 
 
Cel lekcji: Zapoznanie z faktami i oceną inkwizycji.  
 
Polecenia dla ucznia:  
-  zapisanie tematu. 
- przeczytanie  treści katechezy, 
- w punktach scharakteryzuj historię inkwizycji, 
- napisz modlitwę w intencji osób prześladowanych za swoją wiarę, poglądy, 
kolor skóry. 
 
Modlitwa: „Ojcze nasz…” 
 

 
10 minut 

 

 
4. 

 
05.05.2020 r. 

 
Biologia 

 
Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku. 
Cele: 
-określenie rozmieszczenia narządów zmysłów powonienia, smaku i dotyku, 
-omówienie znaczenia smaku i powonienia w ocenie pokarmów, 
-omówienie znaczenia dotyku w życiu człowieka. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 208-210 oraz zapoznaj się z 

materiałem na epodreczniki.pl „Węch, smak, dotyk” .Szczególnie z 

doświadczeniami w tym materiale. 

2. Określ rozmieszczenie i elementy budowy narządów zmysłów 

powonienia, smaku i dotyku. 

3. Zwróć uwagę na znaczenie zmysłu powonienia (węchu) i smaku w 

ocenie pokarmów oraz na znaczenie dotyku w życiu człowieka. 

4. W zeszycie opisz znaczenie węchu, smaku i dotyku w życiu 

człowieka. Jak te zmysły mogą współpracować? 

5. ZADANIE DOMOWE: Powtórz wiadomości o narządach zmysłów. 

 

 

5. 05.05.2020 r. Matematyka Temat: Średnia arytmetyczna. 
Cel: uczeń oblicza średnią arytmetyczną. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj w zeszycie notatkę. Zapisz co to jest :Liczebność 

zmiennej, histogram, rozstęp danych i średnia arytmetyczna. 
Wyszukaj informacje o tych pojęciach ze str. 207 i 208 z 
podręcznika. 

3.  Zadanie: zad1,2,3 str.209  
Analiza zadań na platformie Classroom . 

 

10 min 
11.45 -11.55 

 
6. 

 
05.05.2020r. 
 
 

 
Język angielski   

 
Topic:Test unit 7. 
 
Cel:Sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie. 
2. Przygotuj kartkę A4 i długopis. 

 
Spotykamy się punktualnie  na platformie Classroom Google o 
godz.12:40 
Good luck.Powodzenia. 

 
 

 
30 min 



7.  05.05.2020 r. Muzyka Temat: Warsztat muzyczny – powtórzenie wiadomości. 
 
Powtarzamy wiadomości na temat: 
- Fryderyk Chopin, formy które komponował 
- Romantyzm, kompozytorzy 
- Tańce narodowe, Polonez 
- Stanisław Moniuszko, opera 
- Balet i taniec klasyczny 
Do rozwiązania krzyżówka . 
 
 

 

 

 


