
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Poniedziałek 18.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
18. 05. 
2020 r. 

 
Język polski 

7b 

 
Temat: Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy. (można zapisać dwa 
numery lekcji) 
 
Cel: poznanie imiesłowów przymiotnikowych czynnych i biernych, określanie ich 
funkcji w tekście; stosowanie poprawnych form imiesłowów. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie discord. 

3. Wykonaj zad.9 ze s.272 w podręczniku. 

4. Zapoznaj się z informacjami na s. 273 w podręczniku i napisz w zeszycie 

notatkę na podstawie  tych informacji. 

Wykonaj ćw. 1 ze s. 138 w zeszycie ćwiczeń. 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 8.10 do 
8.40. 
 

 
2.  

  
18.05 
2020 r. 

 
Język polski 

klasa 7b 

 
Temat: Atakujący i atakowani. Imiesłów przymiotnikowy – utrwalenie wiadomości.  
 
 Cel: poznanie imiesłowów przymiotnikowych czynnych i biernych, określanie ich 
funkcji w tekście; stosowanie poprawnych form imiesłowów. 
Polecenia dla ucznia:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości przesłane na e-maila. 

3. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie discord. 

4. Wykonaj zadania: 2 i  3 na s. 274 w podręczniku. 

5. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s. 138 – 140.  
 
 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od godz. 
9.00do 9.30 

3. 18.05.202
0 

Język 
angielski 

Temat: These are the trendiest headphones. 

Cele lekcji: stopniowanie przymiotników. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  Classroom 

Google 

w kl. 7b,rozpoczynamy o godz. 9.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na Classroom. 

Podręcznik str.84:  

ćw.1,2 (nagranie 3.27), ćw.3,6. 

20 min. 
 

4.   18. 05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej  
i południowej. 
 
Cel: poznanie okoliczności kształtowania się  zachodniej i południowej granicy 
Polski. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.230 - 234. 
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając zagadnienia: 

- data i przebieg powstania wielkopolskiego, 
- daty i skutki powstań śląskich i wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku, 
- plebiscyt - ............................................... 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od godz.10.50 
do 11.00 



- polsko – czechosłowacki spór o Śląsk Cieszyński. 
  Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

 

 

5. 18.05.202
0r 

Matematyka Temat: Twierdzenie Pitagorasa - zadania. 
Cel lekcji: Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 232-233. 
 

 
Analiza lekcji na platformie Discord od 11.40 

20 minut 

6. 18. 05. 
2020 r. 

Informatyka Temat: 5.3    Nie taka martwa natura. 

Cel:  - tworzenie filmu na podstawie jednego obrazu w programie 

Photo Story 3  

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Otwieramy podręcznik na str 128 i uruchamiamy 

program Photofilre7. 

3. Tworzymy napisy początkowe i końcowe do filmu wg 

poleceń ze str. 128 i 129. 

4. Zapisujemy gotowe napisy w formacie BMP. 

5. Otwieramy link i pobieramy obraz Pietera Claesza: 

https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silb

erkanne&sxsrf=ALeKk02A-

ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-

8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw

&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfA

BM. 

6. Pobieramy i instalujemy program Photo Story 3 jeśli nie 

mamy go już na komputerze. 

7. Uruchamiamy program Photo Story 3 i postępujemy wg 

poleceń ze str. 129.( czyli importujemy utworzone 

napisy w programie PhotoFiltre7 oraz 8 razy 

importujemy obraz Pietera Claesza) 

8. Wykonujemy dalszą cześć tworzenia filmu dostosowując 

ruch napisów w czasie wg wskazówek                  str. 

130. 

9. Następnym etapem pracy będzie ustawienie  przejść 

obrazów:  poprzez określenie pozycji początkowej i 

końcowej kolejnego obrazu wg wzoru z rys. 4  (aby móc 

ustawić pozycje musimy kliknąć w kwadracik jak na rys. 

5 str. 132) 

10. Kolejnym etapem będzie ustawienie czasu przejścia 

obrazu str 132. 

11. Po ustawieniu wszystkich przejść i czasu ich trwania 

zapisujemy film str. 133 

 

Zapisane filmy proszę przesłać do mnie na priv. 

 

 

Link do programu Photo Story: 

https://www.pobieralnia.pl/programy/photo-story-3/ 

 

 

 
7.  

 
18. 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=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9Wi
GxXIRxXOduq 
 

 

 
7.  

 
18. 05. 
2020 r. 

  
Temat: Kontrolujemy i oceniamy wydolność fizyczną Testem Coopera   
 

 

https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.google.pl/search?q=tafel+mit+hummer+silberkanne&sxsrf=ALeKk02A-ck5r52q8srU8LI7AxApl_GjtA:1589710181915&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjE-8D107rpAhWGxosKHZDsBLIQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1777&bih=876&dpr=0.9#imgrc=CLz7lJSLpqfABM
https://www.pobieralnia.pl/programy/photo-story-3/
https://ewf.h1.pl/student/?token=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOduq
https://ewf.h1.pl/student/?token=yxRX1bLz0wnigw1fsipmjmufp63vQWJlJw7C9WiGxXIRxXOduq


Wychowanie 
fizyczne 

(chłopcy) 

Polecenia dla uczniów   
Proszę obejrzeć poniższe filmiki i zapoznać się z tabelami dla danej kategorii 
wiekowej.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI 
 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe
_klasy_VII_VIII.pdf 
 
Proszę uczniów, którzy nie przesłali do mnie jeszcze  rozwiązanego testu „Test 
wiedzy o sporcie” aby to zrobili do dnia 22.05.2020 r.  Test jest do pobrania na 
stronie w załączniku dla danej klasy. 
Proszę przesłać na mojego  e-maila piotr.blecharczyk@wp.pl  
Pozdrawiam wszystkich 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_8_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf
mailto:piotr.blecharczyk@wp.pl

