
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

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. Matematyka Temat: Sprawdzian wiadomości z działu ,,Elementy statystyki 
opisowej”. 
 
Cel lekcji: Sprawdzenie wiedzy zdobytej przez uczniów. 
 
Rozpoczęcie zajęć od 8.00. 
 

20 min 

2.  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 

 
3.  

 
05.05.2020 

 
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 

 
10 min na 
messenger 



 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  

 
4. 

 
05. 05. 2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: W poszukiwaniu wspólnego języka – lekcja 
powtórzeniowa. 
Cel: ćwiczenie sprawności tworzenia spójnych wypowiedzi 
ustnych i pisemnych, poprawnych pod względem językowym 
i stylistycznym; 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj  tekst „Antybabel” w podręczniku na 

s.245-248 i zastanów się nad zadaniami 1- 3 pod 
tekstem. 

3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez 
nauczyciela na e - mail.  

4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na 
platformie  discord. 

5. Napisz w zeszycie notatki i uzupełnij. 
6. Przygotuj się do pracy klasowej. 

 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem na 
Discordzie od 10.50 
do 11.20. 
 

 
5. 

 
05.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Handel międzynarodowy. 
 
Cele: Poznanie podstawowych pojęć związanych z handlem 

zagranicznym, znaczenie handlu dla polskiej gospodarki, 
obliczanie salda bilansu handlu zagranicznego. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami: eksport, 
import, saldo bilansu zagranicznego.  

2. Oblicz salda bilansu zagranicznego SBHZ=E-I 
3. Dokonaj analizy bilansu HZ w Polsce- wykres str. 

158 podręcznik). 
4. Wykonaj zadanie 1, 2 w zeszycie ćwiczeń str. 99 
5. W oparciu o tekst z podręcznika str. 159-160 

wykonaj zadanie 3, 4 w zeszycie ćwiczeń str. 99 
Wykonaj zadanie 2 z podręcznika str. 160- zdjęcie 
z odpowiedzią przesłać na e-maila 
jan.slimak@vp.pl 

 
20min 

6. 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. 

 

 
7.  

 
05.05.2020 r. 

 

WDZ  

 

 

Temat:  Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy. ( lekcja dla 
dziewcząt). 
 
Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 opisać przemiany w organizmie kobiety i 
mężczyzny, od których zależy ich płodność, 

 rozpoznać dwie fazy cyklu owulacyjnego kobiety, 

  wskazać w cyklu kobiety najważniejszy moment 
– owulację oraz wyróżnić fazę przed- i 
poowulacyjną. 

 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze, 
proszę je przeczytać. 
Skorzystaj za strony internetowej: 
            www.oplodnosci.pl 

 
 
Zapisz do zeszytu: 
Ekologiczny styl życia, uwzględniający płodność pary, którego 
celem  jest dostosowanie współżycia do planów 
prokreacyjnych, nazywamy naturalnym planowaniem 
rodziny(NPR) 
 
 Co zrobić, aby stosować NPR? 
1.znać anatomię żeńskich i męskich narządów rozrodczych, 
czyli wiedzieć, jak to działa, 
2.znać fizjologię kobiecego cyklu miesiączkowego, 
3.prowadzić obserwacje. 

 

 

 

 

 

15 minut 

 

 

 

 

 

         

 

 


