
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Czwartek 14.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
14.05.2020 

 
j.niemiecki 

 
 

 
Temat: Test zum Kapitel „Das esse ich gern” 
 
Cel: sprawdzić zdobyte  wiadomości i umiejętności. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Lekcję rozpoczynamy na grupie na Messenger według planu 

zajęć, tam zostanie podany link do strony z testem oraz 
hasło/kod. Test będzie trwał 30 minut. 

–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  
 

 
30 min pracy 
online 

2.  14.05.2020 Biologia  Temat: Żeński układ rozrodczy. 
Cel: Omówienie żeńskich cech płciowych oraz budowy i funkcji narządów 
żeńskiego układu rozrodczego. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika str.218- 220 oraz z 

materiałem na epodreczniki.pl  „Żeński 

 i męski układ rozrodczy”- temat 1 (Cechy płciowe), temat 2 
(Żeński układ rozrodczy) i temat 4 (Gamety).  

2. Podziel i wypisz do zeszytu żeńskie cechy płciowe: I-rzędowe, II-

rzędowe i III-rzędowe. 

3. Przeanalizuj funkcje elementów budowy żeńskiego układu 

rozrodczego i wypisz w zeszycie wewnętrzne i zewnętrzne 

żeńskie narządy rozrodcze. 

4. Na podstawie rys. na str. 219 w podręczniku i informacji 

zawartej w prezentacji na epodreczniki.pl (temat 4), wypisz 

elementy budowy komórki jajowej. Zastanów się też nad 

funkcjami tych elementów. 

5. Zadanie domowe. Porównaj cechy plemnika i komórki jajowej. 

Zadanie wyślij na emaila hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 
3.  

 
14.05.2020 

 
Język polski 

 
Temat: Bitwa ostatniej nadziei. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy  
i interpretacji dłuższego tekstu literackiego, samodzielnego poszukiwania i 
selekcji informacji, wyciągania wniosków i uogólniania.    
 
1.Zapisz temat. 
2. Przeczytaj dwa pierwsze zdania rozdziału „Bitwa o Anglię 1940 roku” i 
wyjaśnij ich znaczenie. Pracuj z tekstem lektury! 
3.Niemcy chcieli podbić Anglię. Na podstawie pierwszego rozdziału 
„Dywizjonu 303” przedstaw etapy ich działań. Zapisz notatkę w zeszycie. 
4.Wykonaj pisemnie ćw.5/275 (podr.). 
5.Korzystając z dostępnych źródeł (tekst lektury, zasoby Internetu) znajdź 
informacje  
o znaczeniu potyczek z 15 września 1940 roku dla losów II wojny światowej 
– zapisz notatkę w zeszycie. 
6.Zadanie: Zapisz w zeszycie krótką informację na temat innych oddziałów 
polskich biorących udział w bitwie o Anglię.  
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
20 minut 
 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


4.  14.05.2020r. Religia Temat: Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 
 
Cel lekcji: Zapoznanie  z biografią św. Stanisława Kostki. 
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie Litanii Loretańskiej, 
- napisz artykuł do gazetki szkolnej o św. Stanisławie. 
 

Modlitwa: O siłę do walki ze złem i naszą słabością „Zdrowaś 
Maryjo…” 

10 minut 

5. 14.05 2020 r. Język 
angielski 

Topic:An unusual school-vocabulary. 
 Cel:Rozwijanie umiejętności czytania oraz wprowadzenia słownictwa(szkoła 
i edukacja). 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat i zgłoś swoją obecność na platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 
3.Homework:Learn new words (lesson 8.5/103-your book) 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.11:40 
 

30 min. 

6. 14.05.2020 Inform.atyka 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.  

 

14.05.2020 

 

 

 

 

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: 

 

 

 
 

 

15 minut 
 

 

 
 

 

         

 

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


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). 
  

 

 


