
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Środa 13.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
13.05. 
2020r. 

 
Chemia 

 
 

 
Temat: Elektrolity i nieelektrolity. 
 
Cele: uczeń poznaje znaczenie nowych pojęć: elektrolity, nieelektrolity ,wskaźniki, 
wymienia rodzaje odczynu roztworu, opisuje zastosowanie wskaźników. 
 
 Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz  temat  lekcji w zeszycie. 
2.Przeczytaj z podręcznika tekst : str.202- 207  
a). zwróć uwagę na znaczenie elektrolitów w życiu sportowców, 
b) co to są elektrolity i nieelektrolity i które związki chemiczne zaliczane są do 
elektrolitów a które nie przewodzą prądu elektrycznego, 
c) co to są wskaźniki i jaką przyjmują barwę w zależności od odczynu roztworu. 
d) czytając tekst oglądaj kolorowe ilustracje i rysunki w książce. 
2. zrób notatkę do zeszytu w takiej formie jak zawsze na lekcji –  krótko zapisz to co 
ważne. 
 
ZADANIA DO WYKONANIA: 
    Str. 208 zad. 1, 3-wykonaj doświadczenie (jeżeli nie masz w domu cytryny możesz 
użyć szczyptę kwasku cytrynowego). 
 
Spotkanie na video konwersacji na    messengerze  w czasie trwania lekcji 
 po 20 minut dla grupy. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

   20  minut 

2.  13.05.2020 Matematyka Temat: Sprawdzian wiadomości – elementy statystyki opisowej. 
Cel: sprawdzenie wiadomości z działu elementy statystyki opisowej. 
Polecenia dla uczniów: 
Sprawdzian zostanie zamieszczony zarówno na platformie Classroom jak i na 
Messenger  
Proszę w wyznaczonym terminie tj. do końca lekcji matematyki odesłać swoją pracę . 

40 min 
8.50-10.30 

3.  13. 05. 
2020 r. 

Fizyka 
 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura 

 
Cel: Czym jest i od czego zależy energia wewnętrzna. Czym jest temperatura. Skale 
temperatur. Przeliczanie temperatury. 
 

Polecenia dla uczniów:  

 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU 
3. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi na str.226-231 w podręczniku 

4. Przepisz „To najważniejsze” ze str. 231 z podręcznika 

5. Wykonaj zadania 2/231, 3/232 i 4/232 z podręcznika 

6. Chętni mogą wykonać zadanie 5/232 z podręcznika.  

7. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do piątku 15.05.2020r. 

Powodzenia. 

 

 
4. 

 
13.05.2020 

 
 Język polski 

 
Temat: Skrzydlaci rycerze. O asach podniebnych przestworzy. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy  
i interpretacji dłuższego tekstu literackiego, samodzielnego poszukiwania, 

 
20 minut 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU
mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl


analizowania | 
 selekcji informacji.    
 
1.Zapisz temat. 
2. Korzystając z dostępnych źródeł (tekst lektury, zasoby Internetu) znajdź 
informacje  
o dokonaniach polskich lotników – zapisz notatkę w zeszycie (informacje o 
poszczególnych lotnikach). 
3.Przeczytaj dwa pierwsze zdania rozdziału „Myśliwiec” (zapisz je w zeszycie) i 
zastanów się, czy zasadne było nazwanie polskich myśliwców „rycerzami”? Swoją 
opinię zapisz  
w zeszycie. Pamiętaj o uzasadnieniu własnego zdania!  
4.Zastanów się, kogo autor metaforycznie nazwał „szarymi korzeniami bujnych 
kwiatów”? Dlaczego użył takiej właśnie przenośni? Na czym polegała służba tych 
ludzi, w jaki sposób lotnicy oddawali im hołd? Zapisz te informacje w zeszycie. 
5.Zadanie: Korzystając z dostępnych źródeł, znajdź informacje o spotkaniu lotników z 
naczelnym wodzem sił zbrojnych we wrześniu 1940 roku. Zapisz krótką informacje w 
zeszycie (Kto? Kiedy? Gdzie? Po co?). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
5. 

 
13.05.2020 

 
Zajęcia  
z 
wychowawcą 

 

 
Nałogi czy silna wola i zdrowie? 

 
15 minut 

6. 13.05.2020
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=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts
72ZIDToO6IJ 
  

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 
 

 

7. 13.05.2020
r. 

Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

 
 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4cfhoehi9WP
OwhQ8K5H 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  
  
 

 

 
6. 
i 

7. 

 
13.05.2020
r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie filmiki,  zapoznać się z ćwiczeniami 
przygotowującymi do skoku w dal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 
 
 

2.Temat: Rzut oszczepem doskonalenie - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki dotyczący metodyki nauczania rzutu 
oszczepem 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnONSb1FGMM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FEIPEDNfr9s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pc3rSiOR7eA 
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