
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Poniedziałek 11.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
11. 05. 
2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu  nr 4 . 
 
Cel: poprawa, uzupełnienie  i utrwalenie materiału. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przygotuj kartę z odpowiedziami do sprawdzianu nr 4  i kartkę z 

komentarzami i oceną nauczyciela. 

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

Napisz w zeszycie prawidłowe odpowiedzi na zadania, które wymagają poprawy. 

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

 
2.  

  
11.05 
2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: Wódz to był wielkiej mocy i sławy.  
Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”. 
 
 Cel: zapoznanie z postacią Emilii Plater i kontekstem historyczno-kulturowym 
utworu; doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu; 
 
Polecenia dla ucznia:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości o Emilii Plater (podręcznik s. 252) oraz 

przypomnij wiadomości o powstaniu listopadowym  

(z lekcji historii). 

3. Wykonaj ćwiczenie 1. w zeszycie ćwiczeń na s. 130.  

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. 
7. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s. 130 – 131.  
8. Wykonaj zadanie 11/255 z podręcznika, zapisz w zeszycie i 

wyślij zdjęcie do nauczyciela. 
 
 

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

3. 11.05.  
2020 

Język 
angielski 

Temat: Revision unit 6. 

Cel: powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 

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 zeszytem ćwiczeń str.72, ćw.1, 2, 3, 5,6. 

20 min. 
 

4.   11. 05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Walka o granicę wschodnią. 
 
Cel: poznanie okoliczności kształtowania się  wschodniej granicy Polski. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj temat w podręczniku na s. 222 – 227. 
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 

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



4. Obejrzyj filmy:  
https://gwo.pl/zmiany-terytorialne-w-europie-po-i-nbsp-wojnie-
swiatowej-p4413 
 
https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448 
 

5. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając pojęcia:  koncepcja 
inkorporacyjna, koncepcja federacyjna, Orlęta Lwowskie. 
Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

 

 

5. 11.05. 
2020r 

Matematyka Temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie – zadania i ćwiczenia. 
Cel lekcji: Wyćwiczenie nabytych umiejętności podczas rozwiązywania zadań. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Rozwiązujemy wybrane zadania ze strony 222-223 podręcznik. 
 

 
Analiza lekcji na platformie Discord od 11.40 

20 minut 

6. 11. 05. 
2020 r. 

Informatyka Temat: 5.2 Afisz na konkurs. 

Cel:  - tworzenie afisza na konkurs informatyczny za pomocą 

narzędzi programu photofiltre7. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Otwieramy podręcznik na str 122 i uruchamiamy 

program Photofilre7. 

3. Zaczynamy tworzenie nowego obrazu ustawiając mu 

parametry podane w podręczniku rys. 1. 

4. Teraz tworzymy obramowanie afisza str 123 wg wzoru 

rys. 2, a następnie rysujemy na nowej warstwie rys. 3  

monitor komputerowy. 

5. Kolejnym etapem pracy będzie wprowadzenie napisów 

na afiszu i ich odpowiednie ustawienie - str. 124 rys. 

4,5 i 6.(postępujemy wg poleceń w podręczniku) 

6. Następnie trzeba odpowiednio rozmieścić 

wprowadzone warstwy na afiszu. - str. 125 rys. 7. 

7. Ostatnim etapem waszej pracy będzie zapisanie afisza 

na dysku – str. 126  rys. 8 

8. Zapisane prace proszę przesłać do mnie na priv. 

 

 

Pomocne linki dotyczące obsługi Photofiltre7: 

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=x4I2e5G830k 
 

 

 
7.  

 
11. 05. 
2020 r. 

 
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=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy0
2Q9X0nBAzo 
 
 

 

 
7.  

 
11. 05. 
2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

Temat:  Doskonalenie przekazania pałeczki w biegu sztafetowy - LA 
 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta demonstracja i 
omówienie przekazania pałeczki sztafetowej oraz metodyczne ćwiczenia 
doskonalące. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=xBdHC5qsryNtxZsblwm4TQ3cJOlh9tbNmTBxA
FGARwnTcEEobN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWnRFYGb1cQ
https://www.youtube.com/watch?v=9MwupSQEd5o
https://www.youtube.com/watch?v=y8I_zKsKW4Q
https://www.youtube.com/watch?v=x4I2e5G830k
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://ewf.h1.pl/student/?token=xBdHC5qsryNtxZsblwm4TQ3cJOlh9tbNmTBxAFGARwnTcEEobN
https://ewf.h1.pl/student/?token=xBdHC5qsryNtxZsblwm4TQ3cJOlh9tbNmTBxAFGARwnTcEEobN


 
https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s 
 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Jest 7 zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła  
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawo
we_klasy_VII_VIII.pdf  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf

