
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Wtorek 19.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 19.05.2020r. Matematyka Temat: Twierdzenie Pitagorasa – rozwiązywanie zadań.  
 
Cel lekcji: Uczeń oblicza długości odcinka, którego końce są danymi 
punktami kratowymi w układzie współrzędnych. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 233-234. 
 
Analiza lekcji na platformie Discord od 08:00. 

20 min 

2.  19.05.2020 Religia Temat: Modlitwa osobista i liturgiczna spotkaniem z Bogiem. 
 
Cel lekcji: Ukazanie modlitwy jako spotkania z Bogiem. 
Polecenia dla ucznia:  
-  zapisanie tematu. 
-napisz własnymi słowami czym dla ciebie jest modlitwa, 
- korzystając z katechizmu ułóż krzyżówkę z hasłem MODLITWA 
 
Modlitwa: „Ojcze nasz…” 

 
 

 
 
 

10 minut 

 
3.  

 
19.05.2020 

 
j. niemiecki 

 
Temat: Meine Klamotten. / Moje ubrania. 
 
Cel: poznanie nazw ubrań w j.niemieckim. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się ze słownictwem z podręcznika: s.99/2a. Posłuchaj 

nagrania 70, znajdującego się pod linkiem: 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-

podrecznik, powtarzaj za lektorem, a następnie przepisz 

wszystkie zwroty wraz z tłumaczeniem do zeszytu. Możesz 

przedstawić słownictwo również w formie obrazkowej, by 

łatwiej było kojarzyć i zapamiętać. 

Notatkę rozpocznij od słów: 
die Kleider / die Klamotten / die Kleidung – ubrania 
der Pullover - ___________ 
 

3. Przyjrzyj się jeszcze raz ubraniom z podręcznika. Uzupełnij 

brakujące części zdań: 

Der Pullover ist rot.  
Das Kleid ist ______________ .  
Die Mütze ist ________________ . 
Die Hose, ______ , __________und _________ sind grün.  
__________und _________ sind schwarz. 
 

4. Poznaj czasownik anhaben - mieć na sobie. Jego odmianę 

znajdziesz w podręczniku w ramce na stronie 100. Wpisz tą 

odmianę do zeszytu. Co zauważasz? Tak! Jest to czasownik 

rozdzielnie złożony, co oznacza, że przedrostek rozdziela się w 

odmianie i zapisywany/wypowiadany jest na końcu zdania. 

Czasownikiem anhaben opowiadamy, co mamy na sobie. Spróbuj uzupełnić 
poniższe zdanie, a tym samym napisz, co masz dzisiaj na sobie. Ja 
uzupełniam tak: 

15 min na 
messenger 

http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik
http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-1-kl-vii-podrecznik


Ich habe heute einen Pullover, eine Hose, ein T-Shirt, Socken und 
Turnschuhe an. 
A teraz Ty: 
Ich habe heute __________________, ________________, 
________________ , und ________________ an.  

podręcznik, s.107/z.2 
 

–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej 

lekcji -wg planu 

VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

 
4. 

 
19. 05. 2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: Głos ocalonego. Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania 
warszawskiego”. 
 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
literackiego; wskazanie cech gatunku: pamiętnik; 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Wysłuchaj piosenek powstańczych (np. Hej chłopcy, bagnet na 

broń do słów Krystyny Krahelskiej lub Warszawskie dzieci z 
tekstem Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego)  
https://youtu.be/c9ULddhiXmQ 
 
https://youtu.be/Lu3cyBVylIU 
 

3. Przypomnij wiadomości na temat powstania warszawskiego.  
4. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e 

- mail. 
 

5. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie  discord. 
 

6. Przeczytaj informacje na temat Mirona Białoszewskiego na s. 
277., a następnie przeczytaj fragment „Pamiętnika z powstania 
warszawskiego” na s. 277- 281. 

 
7. Napisz w zeszycie notatki i uzupełnij. 
8. Wykonaj ćwiczenia na s. 141  – 142 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 10.50 do 
11.20. 
 

 
5. 

 
19.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. 
 
Cele: Poznanie przyczyn i skutków powodzi w Polsce, poznanie obszarów 

najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Poszukiwanie 
odpowiedzi jakie podejmowane są działania w celu zapobiegania 
powodziom i łagodzeniu ich skutków. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami w podręczniku str. 170-174. 
2. Wykonaj zadania 1-4 str. 104-105 w zeszycie ćwiczeń. 
3. Wykonaj zadanie 2 z podręcznika str. 174 – zdjęcie z 

odpowiedzią wyślij na e-maila: jan.slimak@vp.pl 
4. Obejrzyj film „Ochrona przeciwpowodziowa i powodzie- 

występowanie i skutki” 
https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4 

 
20min 

6. 19.05. 2020 r. Biologia Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. 

Cele:- Wyjaśnienie sposobu funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego. 

         -Wskazanie roli żeńskich hormonów płciowych. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 221-223. Możesz zapoznać 

się z materiałem na epodreczniki.pl „Funkcjonowanie żeńskiego 

układu rozrodczego” – temat 1 (Żeńskie hormony płciowe), 

temat 2 (Przebieg cyklu płciowego). 

2. Funkcjonowanie organizmu kobiety, w którym zachodzą 

cykliczne zmiany związane są z funkcją rozrodczą. Wiesz już, że 

żeńskie komórki rozrodcze powstają w jajnikach. Jajniki 

wytwarzają hormony płciowe (estrogeny i progesteron) pod 

wpływem hormonu przysadki mózgowej.  

 

https://youtu.be/c9ULddhiXmQ
https://youtu.be/Lu3cyBVylIU
mailto:jan.slimak@vp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4


Przeanalizuj schemat na str. 223 podręcznika i opisz w tabeli 4 

fazy cyklu miesiączkowego: 

I-krwawienie miesiączkowe, 

II-faza względnej niepłodności, 

III-faza płodności, 

IV- faza niepłodności. 

Opis każdej fazy cyklu ma uwzględniać: 

-zmiany zachodzące w błonie śluzowej macicy, 

-poziom hormonów (wysoki, niski), 

-zmiany w jajniku. 

       3.    Wyślij uzupełnioną tabelę na emaila hanna.pawlik21@gmail.com   

 

 
7.  

 

19.05. 

2020r. 

 

 

 

 

 

WDZ 

 

 

Temat:  Czas oczekiwania 
     ( lekcja dla dziewcząt i chłopców). 
 
Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 opisać budowę komórki jajowej i plemnika oraz proces 
zapłodnienia, 

 przedstawić zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety w czasie 
ciąży, 

  omówić etapy rozwoju prenatalnego dziecka  
                (zygota, zarodek, płód). 
 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze.  
Możesz także skorzystać z zasobów Internetu lub z podręcznika do biologii. 
 
Zapisz do zeszytu: 
1.Ciąża to dziewięć niezwykłych miesięcy, podczas których z dwóch małych 
komórek rozwija się nowy człowiek. 
Kobieta staje się matką od pierwszych chwil życia dziecka,  
a więc od momentu zajścia w ciążę. 
2.Opieka ojca nad matką w ciąży 
 i ich dzieckiem. 
3.Rozwój dziecka w łonie matki. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

15minut 

         

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

