
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Czwartek 07.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
07.05.2020 

 
Język 
polski 

 

 
Temat: Pilnować zgody – praca klasowa nr 5. 
Cel: sprawdzenie wiadomości i umiejętności.  
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email.  
4. Napisz sprawdzian i wyślij do nauczyciela. 

 

Połączenie z 

uczniami i 

nauczycielem 

na Discordzie 

od 8.00 do 

8.30. 

 

 

 
2.  

 
07.05.2020 

 
J.niemiecki 

 
 

 
Temat: In der Praxis. 
 
Cel: praktyczne ćwiczenie zdobytych wiadomości i umiejętności. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z zad.1a/str.96 w podręczniku. Przyporządkuj nazwy do 

zdjęć. Przepisz do zeszytu cztery najsmaczniejsze, Twoim zdaniem, nazwy 

produktów z tłumaczeniem. 

3. Wykonaj w zeszycie zad.3/str.97, ale wybierz i wypisz do zeszytu tylko 

nazwy wybranych potraw oraz ich liczbę i cenę oraz cenę łączną, jaka za 

wszystko wyniesie. 

4. Wykonaj zadanie 4a/str.97 z podręcznika. W zeszycie napisz tylko 

prawidłowe ustawienie dialogów, np.: ABC. Następnie, korzystając z 

podanego słownictwa, spróbuj ułożyć podobny dialog w restauracji, ale 

niech zawiera on moment zamawiania jedzenia i napojów.  Skorzystaj z 

MENU z linku: https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt017.pdf 

Gast/gość: … 
Kellner/kelner: … 
 

–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg 
planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  
 
 

 
10 min na 
messenger 

3. 07.05.2020 Fizyka 
 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Praca, moc, energia” 
 
Cel: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Praca, moc, energia”. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Bądź dostępny na Messengerze. 

3. Wykonaj zadania od 9 do 15 z materiałów.  

4. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres fizyka.w.nowak@wp.pl 

lub na Messenger do poniedziałku 11.05.2020r. 

Powodzenia. 

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt017.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt017.pdf
mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl


4.  07.05.2020 Historia 
 

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.   
 
Cel: sytuacja ziem polskich pod koniec I wojny światowej; początki odbudowy 
państwowości polskiej. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.218 - 221. 
3. Połącz się z klasą i nauczycielem na platformie discord.  
4. Zapisz w zeszycie datę odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Napisz notatkę do lekcji. 

Połączenie z 

uczniami i 

nauczycielem 

na Discordzie 

o godz. 10.40 

(15 minut) 

 
 

5. 07.05.2020 Biologia Temat: Narządy zmysłów- podsumowanie wiadomości. 
Cele: 
-Rozróżnianie elementów budowy oka i ucha oraz określanie funkcji tych 
elementów. 
-Rozróżnianie  wad wzroku oraz przyczyn ich powstawania. 
-Określanie roli zmysłów: równowagi, smaku, węchu i dotyku. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 211 

2. Zwróć uwagę i powtórz :  

-o elementach budowy oka i ucha oraz funkcjach tych elementów, 
-o wadach wzroku i jak je korygować, 
-o roli zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku. 

       3. Rozwiąż ustnie test na str. 212 w podręczniku. 
       4. Ułóż w zeszycie krzyżówkę do wyrazu AKOMODACJA. Hasła krzyżówkowe 
muszą się wiązać z tematem i mają być precyzyjne. Wyślij krzyżówkę na emaila 
hanna.pawlik21@gmail.com  
 

 

 
6. 

 
07.05.2020 

 
Plastyka  

 
 
 

 
Temat: Analiza dzieł sztuki – cz.3.  
 
 
Cele: uczeń/uczennica poznaje określenia przydatne do analizy dzieła sztuki. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Przeczytaj z podręcznika tekst strona 58-63. 
2. Obejrzyj zamieszczone w podręczniku reprodukcje. 
3. Przepisz do zeszytu  określenia przydatne do opisu dzieła sztuki dotyczące np. 
barwy lub kompozycji lub perspektywy. 
4.Wykonaj zad.6 str.65  
 
 
 

 
 

 
 
 

10 minut 
 
 
 
 

 
         

 

 
7.  

 
07.05.2020 

 
Muzyka  

 
Temat. 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 . 
 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

