
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

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 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza – jak ją odczytywać? 
Cel: ćwiczenie umiejętności rozpoznawania środków poetyckich i określania ich 
funkcji; kształcenie umiejętności wykorzystania kontekstu do analizy dzieła 
literackiego. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Wykonaj ćwiczenie 4. na s. 133 w zeszycie ćwiczeń. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
5. Zapisz w zeszycie notatkę i uzupełnij.  
6. Wykonaj ćwiczenie 6/134 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Połączenie z 

uczniami i 

nauczycielem 

na Discordzie 

od 8.00 do 

8.30. 

 

 

 
2.  

 
14.05.2020 

 
Język 

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 

3. 14. 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 poniedziałku 18.05.2020r. 

Powodzenia. 

 

4.  14.05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Jak doszło do „cudu nad Wisłą”? 
 
Cel: poznanie przyczyn, przebiegu i skutków Bitwy Warszawskiej. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.228 - 229. 
3. Połącz się z klasą i nauczycielem na platformie discord.  
4. Zapisz w zeszycie datę Bitwy Warszawskiej. 

Napisz w zeszycie, co miało bezpośredni wpływ na zwycięstwo wojsk 
polskich w Bitwie Warszawskiej. Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 
 

Połączenie z 

uczniami i 

nauczycielem 

na Discordzie o 

godz. 10.40 (15 

minut) 

 
 

5. 14.05.2020 Biologia Temat: Żeński układ rozrodczy.  

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


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  

 
6. 

 
14.05. 

2020r. 

 
Plastyka 

 
 
 
 

 
Temat: Mój pomysł na martwą naturę. 
 
 
Cele: uczeń/uczennica poznaje radość tworzenia, uczy się wyrażania emocji przez  
„sztukę”. 
 
Polecenia dla uczniów: 
       1.Zapisz do zeszytu:  
martwa natura – prezentuje kompozycję złożoną z przedmiotów i elementów 
naturalnych np. kwiatów, owoców, naczyń i dekoracyjnych tkanin zestawionych 
przez twórcę zgodnie z artystycznym zamysłem. 
Poszczególne elementy mają często znaczenie symboliczne. 
 
 Wykonaj polecenia: 
a)Rozejrzyj się w swoim otoczeniu. Wybierz z niego najbardziej interesujące 
przedmioty, które są w określony sposób ze sobą związane, np. mają podobne 
przeznaczenie lub pochodzenie. Ustaw z wybranych obiektów martwą naturę. 
 
b).Zrób zdjęcie i wyślij na prywatne konto do oceny. 
 

 
 

 
 
 

10 minut 
 
 
 
 

 
         

 

7.  14.05.2020 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 
 
 - Pasja wg św. Łukasza 

 

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


 
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

