
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Środa 20.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
20.05. 

2020r. 

 
Chemia 

 
 

 
Temat: Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu.. 
 
Cele: uczeń poznaje znaczenie nowych pojęć: 
tlenek zasadowy, zapisuje wzory sumaryczne wodorotlenków sodu i potasu, reakcje 
otrzymywania w/w wodorotlenków. 
 
 Polecenia dla uczniów: 
a) Zapisz  temat  lekcji w zeszycie. 
b) Przeczytaj z podręcznika tekst : str.211- 214  
- zwróć uwagę jak otrzymuję się wodorotlenek sodu?  Doświadczenie 32. 
c)  Zrób notatkę do zeszytu wg planu: 
 
1. Otrzymywanie wodorotlenków: 
METAL + WODA = WODOROTLENEK +  WODÓR 
Sód + woda = wodorotlenek sodu + wodór 
Zapisz równanie………. 
TLENEK METALU + WODA = WODOROTLENEK 
Tlenek sodu + woda = wodorotlenek sodu 
Zapisz równanie…………………… 
2.Właściwości NaOH i KOH. 
3. Zastosowanie wodorotlenków : 
a) SODU 
b) POTASU. 
 
ZADANIA DO WYKONANIA: 
    Str. 215 zad.3 
 
Spotkanie na video konwersacji na    messengerze  w czasie trwania lekcji 
 po 20 minut dla grupy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
        20  
minut 

2.  20.05.2020 Matematyka Temat: Twierdzenie Pitagorasa. 
Cel: Uczeń zna i stosuje twierdzenie Pitagoras  w sytuacjach praktycznych. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji 
2. Obejrzyj opracowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM 
3. Zapisz notatkę przesłaną na platformie. 

 

40 min 
8.50-10.30 

3.  20. 05. 
2020 r. 

Fizyka 
 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła. 
 
Cel: W jaki sposób ciepło może być przekazywane między ciałami. Poznanie 
przewodników i izolatorów ciepła oraz rola izolacji cieplnej. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4 
 

3. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi na str.238-241 w podręczniku 

4. Przepisz „To najważniejsze” ze str. 242 z podręcznika 

5. Wykonaj zadania 2/242 i  3/242 z podręcznika. 

Ok. 15 
minut 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4


6. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres fizyka.w.nowak@wp.pl 

lub na Messenger do piątku 22.05.2020r. 

Powodzenia. 

 
4. 

 
20.05.2020 

 
Język polski 

 
Temat: „Nie masz Cię, Orszulo moja…” (Jan Kochanowski, Tren I). 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, 
wyszukiwania i selekcji potrzebnych informacji. 
 
1.Przypomnij informacje o Janie z Czarnolasu – podr.s.22-24 oraz inne dostępne 
źródła. 
2.Przeczytaj informacje wstępne z podręcznika (s.294). 
3.Zapisz temat lekcji. 
4. Zapisz w zeszycie: 
        Jan Kochanowski po śmierci córki Urszuli napisał cykl 19 utworów lirycznych – 
trenów. Było to niespotykane w czasach poety, aby tak poważne utwory dedykować 
dziecku.  
5.W życiu codziennym spotykamy się z nekrologami. Uzupełnij wolne miejsca w 
nekrologu informującym o śmierci Urszuli Kochanowskiej – wykonaj ćw.1/146 
(zeszyt ćwiczeń). 
6.Obejrzyj zdjęcia pierwszych wydań Trenów Jana Kochanowskiego, ilustracje Zofii 
Stryjeńskiej do trenów – skorzystaj z zasobów Internetu. 
7.Wysłuchaj recytacji Trenu I – skorzystaj z zasobów Internetu. 
8. Przeczytaj głośno Tren I oraz przypisy do niego - podr. s.295. 
9. Wysłuchaj jeszcze raz recytacji Trenu I (słuchaj, śledząc tekst w podręczniku!).  
10.Wykonaj ćw.2/147 (zeszyt ćwiczeń). 
11.Wykonaj pisemnie polecenie 2 i 3/296 (podr.) (osoba mówiąca – cierpiący ojciec / 
poeta / filozof, myśliciel) oraz ćw.3/147 (zeszyt ćwiczeń). 
12. Wykonaj pisemnie polecenie 4 i 7/296 (podr.) 
13. Przeczytaj informacje o liryce osobistej (podr.s.296). Zapisz je w zeszycie. 
Zastanów się, czy Treny Jana Kochanowskiego można zaliczyć do tego typu utworów. 
14. Zapisz w zeszycie: 
        Treny Jana Kochanowskiego można zaliczyć do typu utworów zwanych liryką 
osobistą: 
 - odwołują się do doświadczeń, które można odnaleźć w biografii poety (śmierć 
córki); 
 - przeżycia podmiotu lirycznego i poety są podobne (rozpacz po starcie dziecka, 
kryzys światopoglądowy) 
 - szukanie pocieszenia w literaturze, filozofii. 
15.Zadanie: Wysłuchaj recytacji  pięciu dowolnie wybranych Trenów Jana 
Kochanowskiego – skorzystaj z zasobów Internetu. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
20 minut 

 
5. 

 
20.05.2020 

 
Zajęcia  

z 
wychowawcą 

 
Smak życia. Skutki uzależnień i nałogów. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 
10 minut 

6. 20.05.2020
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=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylD
Ok9foPZsmDL5v0 
  

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

 

7. 20.05.2020
r. 

Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow
5yHKyDJCiFg 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  
  
 

 

6. 
i 

7. 

 
20.05.2020
r. 

Wychowanie 
fizyczne 

(chłopcy) 

 
1.Temat: Biegi przełajowe – doskonalenie techniki biegu 
 

 

mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://ewf.h1.pl/student/?token=EBZkDv0CDQrWGVA2IHZSMWOj5m8c7mkhGylDOk9foPZsmDL5v0
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg


Polecenia dla uczniów   
  
Proszę obejrzeć filmik o technice biegania. Zwracamy uwagę na poprawną postawę 
ciała, prace nóg i rąk oraz najczęściej popełniane błędy techniczne.  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s  
 

 
Kolejny filmik Indywidualne Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU  
 

 
Sztafetowe biegi przełajowe. Proszę obejrzeć.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4 
 
 

2.Temat:   Doskonalimy zasady  biegu na orientację.   
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRcg5vjby8s
https://www.youtube.com/watch?v=i6fRgO8hNkU
https://www.youtube.com/watch?v=PTV_ubfdkV4
https://www.youtube.com/watch?v=vKuV4SMA5fo
https://www.youtube.com/watch?v=_inJQrXw77A

