
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Wtorek 12.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
12.05.2020 

 
j. niemiecki 

 
Temat:  Wiederholung zum Kapitel “Das esse ich gern!”. 
 
 
Cel: powtórzenie i utrwalenie słownictwa, zwrotów i struktur gramatycznych 
poznanych w rozdziale „Das esse ich gern“. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. Następnie zapoznaj się z materiałem, 
zamieszczonym na stronie szkoły i wykonaj zadania zgodnie z 

poleceniami. 

 

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

20 min na 
messenger 

 
2.  

 
12.05.2020 

 
Język polski 

 
Temat: Najlepsi z najlepszych. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy  
i interpretacji dłuższego tekstu literackiego, samodzielnego poszukiwania, 
analizowania  
i selekcji informacji.    
1.Zapisz temat. 
2.Znajdź w lekturze fragmenty zawierające określenia samolotów, zapisz je w 
zeszycie: 
samolot, myśliwiec, maszyna – „metalowy ptak”,   ………… 
3. Znajdź informacje, kto dowodził Dywizjonem 303. Jak oceniał polskich 
lotników przed pierwszą walką i po niej Ronald Kellet? Zapisz te informacje w 
zeszycie. 
4.Znajdź w lekturze fragmenty zawierające określenia pilotów, zapisz je w 
zeszycie: 
pilot – „człowiek – błyskawica”, ………… 
5.Jakie cechy i umiejętności powinni posiadać kandydaci na pilota myśliwca?  
Zapisz je w zeszycie. 
6.Opisz krótko przebieg pierwszej walki polskich lotników (forma notatki 
dowolna). Pracuj z tekstem lektury! 
7.Zadanie: Korzystając z dostępnych źródeł (lektura, Internet), obejrzyj 
fotografie bohaterów lektury, ich maszyn. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
20 minut 
 

3.  12.05.2020r Religia Temat: Święci Wojciech i Stanisław Patronami Polski. 
 
Cel lekcji: Zapoznanie z najważniejszymi faktami życia św. Wojciecha i św. 
Stanisława.  
 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- przeczytanie  treści katechezy, 
- krzyżówka z hasłem „PRAWDA”’ 
- wyjaśnij, rozwiń treść przysłowia: „Kłamstwo ma krótkie nogi”, 
 
- Modlitwa: w intencji Ojczyzny „Pod Twoją Obronę…” 

 
 
 

10 minut 

4. 12.05.2020 r. Biologia Temat: Męski układ rozrodczy. 
Cel: Omówienie męskich cech płciowych oraz budowy i funkcji narządów 
męskiego układu      rozrodczego. 
Polecenia dla uczniów: 

 



1. Zapoznaj się z treścią podręcznika str. 215-217 oraz z materiałem na 

epodreczniki.pl  „Żeński  

i męski układ rozrodczy”- temat 1 (Cechy płciowe), temat 3 (Męski 
układ rozrodczy), temat 4 (Gamety). 

2. Podziel i wypisz w zeszycie: męskie cechy płciowe (I- rzędowe, II- 

rzędowe i III- rzędowe). 

3. Przeanalizuj funkcje elementów budowy męskiego układu 

rozrodczego i wypisz w zeszycie zewnętrzne i wewnętrzne męskie 

narządy rozrodcze. 

4. Na podstawie rysunku str. 216 w podręczniku i informacji w 

prezentacji (temat 4), wypisz elementy budowy plemnika. Zastanów 

się też nad funkcjami tych elementów. 

5. Zadanie domowe. Jaka jest funkcja jąder u mężczyzny? (pomóż 

sobie informacją na str. 217  

w podręczniku). Zadanie wyślij na email hanna.pawlik21@gmail.com 

5. 12.05.2020 Matematyka Temat: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie – zadania 
Cele: Uczeń znajduje środek odcinka, którego końce mają dane współrzędne  
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Rozwiąż zad.2 str219 
3. Przeanalizuj przykład 3 str.221 i analogicznie rozwiąż zad.7s str.221 
4. Zapoznaj się z notatką przesłaną na platformie. 

 

10 min 
11.45 -11.55 

 
6. 

 
12.05. 
2020 r. 

 
Język angielski 

 
Topic:First Conditional –grammar. 
 
Cel: Wprowadzenie zasad tworzenia trybu warunkowego pierwszego 

stopnia.Ćwiczenie praktyczne. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat  w zeszycie i zgłoście swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 

3. Wykonaj ćw.1/131-podr. 
4. Homework:Wykonaj ćw.7/98 –podr. 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.12:40 
 

30 min. 

7.  12.05.2020 r. Muzyka Temat:  Krzysztof Penderecki jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. 
 
W dniu 29 marca 2020 r. zmarł wybitny kompozytor XX i XXI wieku. Poznajemy 
jego życie i twórczość 
 
Krzysztof Penderecki – jeden z największych współczesnych kompozytorów, 
dyrygent i pedagog. Ur. 23.11. 1933 r. w Dębicy, zm. 29.03 2020 r. w Krakowie. 
Był również rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Początkowo uczył się 
grać na skrzypcach. W latach 1955-58 studiował kompozycję na PWSM w 
Krakowie. (Obecne AM). Po raz pierwszy zdobył rozgłos na festiwalu muzyki 
współczesnej „Warszawska Jesień”. Duże uznanie przyniósł mu utwór  „Tren”, na 
orkiestrę smyczkową, poświęcony ofiarom ataku atomowego na Hiroszimę. 
(06.08.1945 r.). Wśród jego najbardziej znanych utworów jest również Pasja wg 
św. Łukasza, Polskie Requiem (msza żałobna), oraz III Symfonia. 
W latach 70-tych rozpoczął działalność jako dyrygent prowadząc czołowe 
orkiestry symfoniczne w Europie, USA oraz Azji. Za swoją twórczość był 
wielokrotnie nagradzany między innymi w 2005 r. odznaczony został Orderem 
Orła Białego. Jego muzyka znalazła się również w filmach jak np. „Lśnienie”, 
Egzorcysta”. Z jego inicjatywy powstało Europejskie Centrum Muzyki we 
Lusławicach dedykowane młodym artystom. 
 
Proszę przepisać notatkę do zeszytu i zapamiętać najważniejsze fakty z życia 
kompozytora oraz jego utwory. 
 
Do posłuchania. 
 
- Tren ofiarom Hiroszimy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O_bZOu56Ua0 
 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=O_bZOu56Ua0


 - Pasja wg św. Łukasza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SxT3tobBO08 
 
 
 - Zachęcam do obejrzenia, spotkanie z kompozytorem. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wyqhA9jIKho 
 
 - Europejskie Centrum Muzyki 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yImCSLuswq0&t=109s 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SxT3tobBO08

