
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

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. 12.05.2020r. Matematyka Temat: Twierdzenie, założenie, teza, dowód. 
 
Cele lekcji:  
-uczeń podaje przykłady twierdzeń 
-wskazuje w twierdzeniu założenie i tezę 
 
Polecenia dla ucznia: 

1. Na podstawie tekstu na stronie 225 wprowadzamy pojęcia: 
definicja, twierdzenie, założenie, teza. 

2. Analiza przykładu 1 – strona 226 podręcznik. 
3. Wideolekcja: Pi-stacja Matematyka ,,Dowody matematyczne – 

wprowadzenie”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Oeg1A9ukA 
Zapisz do zeszytu wiadomości podane w części ,,Zapamiętaj”. 

4. Rozwiązujemy zadania ze strony 226. 
 
Analiza lekcji na platformie Discord od 08:00. 

20 min 

2.  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 

 
3.  

 
12.05.2020 

 
Język 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 

 
4. 

 
12. 05. 2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: Moc poetyckiego słowa. 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
literackiego; 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przypomnij wiadomości na temat powstania listopadowego.  
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e 

- mail. 
4. Obejrzyj recytację „Reduty Ordona”  

https://youtu.be/7g7JoYS-zE8 

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

https://youtu.be/7g7JoYS-zE8


 
5. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie  discord. 
6. Napisz w zeszycie notatki i uzupełnij. 
7. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 na s. 132 – 133 w zeszycie ćwiczeń. 
8. Wykonaj zadanie 16/264  z podręcznika.  

 

 
5. 

 
12.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 
 
Cele: Poznanie źródeł zanieczyszczenia w Polsce wskazanie najważniejszych 

skutków tego zjawiska. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. W oparciu o podręcznik str.164-166. Zapoznaj się ze 
źródłami zanieczyszczeń, przyczynami emisji gazów 
cieplarnianych, powstawanie kwaśnych opadów, 
zanieczyszczeń wód. 

2. Wykonaj zadanie 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń str.102-103. 
3. Na podstawie informacji z podręcznika, tekstu źródłowego 

wykonaj zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń str.103 
4. Obejrzyj film „Zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego” 
https://www.youtube.com/watch?v=l4jg85k0kew 

 
20min 

6. 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 

 

 
7.  

 

12.05.2020r. 

 

 

 

 

 

WDZ  

 

 

Temat:  Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy. ( lekcja dla chłopców). 
 
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 należy wiedzieć,  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 jak zmienia i zachowuje się nasze ciało (ciało 
kobiety). 

 

 

 

 

 

15 minut 

 

 

 

 

 

         

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

