
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Piątek 15.05.2020 r. 
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1. 

 
 

15.05. 
2020r. 

 
 

Chemia 
 

 
 
Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków. 
 
Cele lekcji: poznanie  wzorów, nazw i budowy wodorotlenków. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz  temat  lekcji w zeszycie. 
2.Przeczytaj z podręcznika tekst : 
str.209  zwracając szczególną uwagę na ogólny wzór wodorotlenków i sposób 
tworzenia nazw wodorotlenków. 
3.Przeanalizuj przykład 51 i 52 ze strony 210. 
4. Zrób notatkę do zeszytu wg planu: 
-budowa wodorotlenków’ 
- wzór ogólny wodorotlenków, 
-wzory i nazwy wodorotlenków, 
 
ZADANIA DO WYKONANIA utrwalające nowe wiadomości: 
             str.210 zad.1 i 2.  
 
Spotkanie na video konwersacji na    messengerze  w czasie trwania lekcji 
 po 20 minut dla grupy. 
 

 
 

 
 
 

20 minut 
 
 
 
 

 
         
 

2.  15.05.2020 Matematyka Temat: Omówienie sprawdzianu.  15 min 
8.50-9.00 

3.  15.05. 
2020r. 

Historia Temat: Kształtowanie się zachodniej i południowej granicy II RP 
              Cel: Poznanie najważniejszych wydarzeń związanych z kształtowaniem się               
                      zachodniej i południowej granicy Polski  
 

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od  s. 230  do 
234 
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
3. W zeszycie zapisać: 
-  wydarzenia związane są z kształtowaniem się zachodniej i południowej  
   granicy państwa polskiego 
- podać datę trzech powstań śląskich 
- podać datę i wynik walk polsko - czechosłowackich o Spisz, Zaolzie i 
Orawę 
4. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s. 233, mapką w podręczniku na 
s.231 i poniższą mapką  

 



 
 

4.  
 

15.05.2020
r. 

 
Geografia 

 
Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego. 
 
Cele: Poznanie form ochrony przyrody w Polsce oraz najważniejszych przedsięwzięć 

w zakresie ochrony środowiska podejmowane w Polsce 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Obejrzyj film „Ochrona środowiska przyrodniczego”  
https://www.youtube.com/watch?v=aq3kBH9D7uY 

2. Na podstawie map tematycznych w atlasie przypomnieć z przyrody 
– rozmieszczenie parków narodowych, krajobrazowych, 
rezerwatów, pomników przyrody, Obszary Natura 2000. 

W oparciu o dowolną literaturę odpowiedz na pytanie: „Jakie 
przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska podejmowane są w 
naszym kraju” – zdjęcie odpowiedzą odeślij na e-mail jan.slimak@vp.pl 

 
20min 

5. 15.05 2020 
r. 

Język 
angielski 

Topic:Probability-speaking. 
Cel:Rozwijanie umiejętności mówienia.Ćwiczenia praktyczne. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat i zgłóś swoją obecność na platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela  na platformie 
Classroom. 
3.Homework:ex.1,2/94(a workbook) 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.11:40 
 

30 min. 

 
6. 

 
15.05.2020 

 

 
Język polski 

 
Temat: Pomniki chwały. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania  
i interpretacji dłuższego tekstu literackiego, samodzielnego poszukiwania, 
analizowania  
i selekcji informacji,  wyciągania wniosków  
i uogólniania.      
 
1.Zapisz temat. 
2.Wysłuchaj piosenkę Aces In Exile grupy Sabaton (z polskimi napisami). 
3.Znajdź w dostępnych źródłach informacje na temat zwycięstw i strat pilotów RAF-
u. 
4.Premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, powiedział: „Jeszcze nigdy w historii 
konfliktów międzyludzkich tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. Jak 
rozumiesz te słowa? Zapisz swe przemyślenia w zeszycie. 

 
20 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=aq3kBH9D7uY


5.Obejrzyj zamieszczone w podręczniku zdjęcie pomnika poległych lotników w  
Northolt. Znajdź w dostępnych żródłach informacje o pomniku (kto zaprojektował, 
kto wykonał, z jakiego materiału, kiedy odsłonięty, jak wygląda, co na nim 
umieszczono). Zapisz informacje w zeszycie. 
6. Wysłuchaj piosenkę Dywizjon 303 zespołu Elektryczne Gitary.  
7.Znajdź informacje o powojennych losach myśliwców z Dywizjonu 303, zapoznaj się 
z nimi. 
8.”Dywizjon 303”został wydany w Anglii w roku 1942 (w jezyku polskim i angielskim).  
W kolejnym roku dotarł do okupowanej Polski zmagającej się z hitlerowskim 
terrorem.  
Zapisz w zeszycie, dlaczego można o nim powiedzieć, ze został napisany ku 
pokrzepieniu serc. 
9.Wyjaśnij pojęcia: literatura faktu, reportaż. Zapisz w zeszycie. 
10. Zapisz w zeszycie: 
       Utwór Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303” łączy w sobie cechy charakterystyczne 
dla reportażu i literatury pięknej: 
- reportaż: odrzucenie fikcji, fabuła oparta na historycznych faktach, autentyczni 
bohaterowie, wydarzenia obserwowane przez autora, reacjonowane przez pilotów; 
- literatura piękna: opisane wydarzenia są uporządkowane zgodnie z koncepcją 
autora, użycie środków stylistycznych (np. epitetów, metafor, porównań, hiperboli), 
konstrukacja utworu (poszczególne rozdziały przypominają osobne opowiadania). 
11.Zadanie: Poleć do przeczytania lekturę – wypowiedź kilkuzdaniowa. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
7.  

 
15.05. 

2020r. 

 
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=GM9np3MKvT3QM5dqOMDBlX03pCCGWnlFIjRlL
dkBACRzsBynEq 
 

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

 

 
7.  

 
15.05. 
2020r. 

 

 
Wychowanie 
fizyczne 
(chłopcy) 

 

 

Temat: Skok wzwyż techniką „flop” – LA  
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki dotyczące tematu lekcji 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HzUr1HguuXM&t=82s 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=CkYeK41S2Zc 
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