
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Poniedziałek 08.06.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
08.06.202
0r 

 
Język polski 

 

 
Temat: Śpieszmy się kochać ludzi. 
Cel: doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, 

określanie problematyki utworu, rola przeciwstawień. 

 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

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

4. Przypomnij sylwetkę Jana Twardowskiego, podaj zapamiętane 

informacje o poecie, tytuły poznanych utworów. 

5. Zapoznaj się z informacjami na s. 323  w podręczniku i napisz w 

zeszycie  wyjaśnienie, co to jest aforyzm (s.325) 

6. Przeczytaj wiersz na s. 324. i zastanów się nad odpowiedzią na 

pytanie 4 i 5 na s. 325. 

7. Napisz w zeszycie notatkę i uzupełnij. 

Wykonaj ćw. 1 i 2 na s. 163  oraz 5 – 8  na s. 164 - 165 w zeszycie ćwiczeń. 

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

 
2.  

 
08.06.202
0r 

 
Język polski 

 

Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania – ćwiczenia. 
 
 Cel: utrwalanie wiadomości o imiesłowach, ich funkcji w zdaniu. 
  
 Polecenia dla uczniów:  

1. Przypomnij poznane wiadomości o imiesłowach – notatki w zeszycie, 
wiadomości w podręczniku.  
2. Zapisz temat w zeszycie.  
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email. 
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
3. Wykonaj wysłane ćwiczenia. 
 

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

3. 08.06.202
0r 

Język angielski Temat:  I will definitely pass my exams -  probability. 

Cele lekcji: użycie czasu Future Simple  - prawdopodobieństwo. 

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. 

Podręcznik str. 100 (nagrania 4.15, 4.16,4.17). 

Zeszyt ćwiczeń str. 94. 

20 min. 
 

4.  08.06.202
0r 

Historia 
 

Temat:    Osiągnięcia II Rzeczypospolitej      
        
 Cel: Poznanie najważniejszych sukcesów polskiego społeczeństwa w latach  
międzywojennych w dziedzinie techniki, transportu, nauki, i kultury.  
  
Polecenia dla ucznia:    
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytaj  tekst od  s. 255 do 259.    
2. Obejrzyj ilustracje i przeczytaj ich opisy na w/w stronach.    
3. Zapoznaj się z infografiką na s. 256-257. 
4. W zeszycie zapisz:       
-  najważniejsze polskie osiągnięcia w dziedzinach wymienionych powyżej 
(można ułożyć punkty lub wykonać i uzupełnić tabelę)    
4. Zapoznaj się z tekstem źródłowym na s. 258 o osiągnięciach polskich pilotów. 
  

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



  

5. 08.06.202
0r 

Matematyka Temat: Pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
Cel lekcji: Uczeń oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych. 
Rozwiązujemy zadania z podręcznika- strona 257-259. 

 
 

Analiza lekcji na platformie Discord od 11.40 

20 minut 

6. 08.06.202
0r 

Informatyka Temat: Kończenie prezentacji multimedialnej na wybrany 

temat. 

 

Cel:  - tworzenie prezentacji w programie Powerpoint lub 

Prezentacje google 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Sprawdzamy spis treści na drugim slajdzie prezentacji i 

układ slajdów wg niego. 

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba pobieramy jeszcze ilustracje i 

informacje potrzebne do prezentacji. 

4. Ustawiamy przejścia, animacje i formatujemy wstawione 

ilustracje. 

5. Dołączamy muzykę do prezentacji. 

 

Gotową prezentację ze spisem treści  zapisujemy i wysyłamy 

do mnie na priv. 

 

 

Pomocne Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=MNSbsR3kXR8 

https://www.youtube.com/watch?v=cNriuQwlwr0 

 

 

 
7.  

08.06.202
0r 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę 
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q
3s3gnuiDrbWXWyT 
 

 

 
7.  

 
25. 05. 
2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Zasady udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej 
 
 Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmiki dotyczące udzielania pierwszej 
pomocy  w stanach zagrożenia życia oraz w nagłych wypadkach 
  
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_Y&list=PLdCqGzEgrBf2-
GRYcgkL6zzcN69fpkZxW 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNSbsR3kXR8
https://www.youtube.com/watch?v=cNriuQwlwr0
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_Y&list=PLdCqGzEgrBf2-GRYcgkL6zzcN69fpkZxW
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_Y&list=PLdCqGzEgrBf2-GRYcgkL6zzcN69fpkZxW

