
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Piątek 22.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 22.05.2020
r. 

Matematyk
a 

Temat: Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. 
 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje typowe zadania praktyczne z zastosowaniem 
twierdzenia Pitagorasa. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 236-237. 
 

Analiza lekcji na platformie Discord od 08:00. 

20 min 

 
2.  

 
22.05. 
2020r. 

 
Chemia 

 

 
Temat: Wodorotlenek wapnia. 
 
Cele lekcji: poznanie  wzoru, właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz  temat  lekcji w zeszycie. 
2.Przeczytaj z podręcznika tekst : 
str.216 zwracając szczególną uwagę na to: Jakie produkty powstają w wyniku 
przeróbki wapieni? 
3. Zrób notatkę do zeszytu wg planu: 
-otrzymywanie wodorotlenku wapnia 
- wzór sumaryczny i strukturalny wodorotlenku wapnia. 
- właściwości Ca(OH)2 
- zastosowanie wodorotlenku wapnia. 

 

 
ZADANIA DO WYKONANIA utrwalające wiadomości: 
             str.218 zad. 4. 
 
Spotkanie na video konwersacji na    messengerze  w czasie trwania lekcji 
 po 20 minut dla grupy. 
 

 
 

 
 
 

20 minut 
 
 
 
 

 
         
 

 
3. 

 
22.05.2020

r. 

 
Geografia 

 
Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł. 
 
Cele: Przypomnienie z jakich źródeł odnawialnych i nieodnawialnych pozyskuje się 

energię. Poznanie czynników wpływających na rozwój energetyki w wybranych 
województwach. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj treści z podręcznika str. 175-177. 
2. Wykonaj zadanie 1,2 w zeszycie ćwiczeń str. 107. 
3. Na podstawie map w atlasie oraz w podręczniku str. 43, 176 

wykonaj zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń str. 106. 
4. Dla chętnych- analiza tabeli i tekstu: zadanie 4 w zeszycie ćwiczeń 

str. 107. 
5. Obejrzyj film „Warunki produkcji energii z rożnych źródeł. Warunki 

rozwoju gospodarki energetycznej”. 
https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c 

 
20min 

4.  22.05.2020 Język 
angielski 

Temat: The history of shopping centres. 

Cele lekcji: rozwijanie umiejętności czytania i słuchania; wyszukiwanie informacji w 

tekście. 

Polecenia dla uczniów: 

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

w kl. 7b,rozpoczynamy o godz. 10.40 

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

20 min. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c


Podręcznik str. 85: 

- ćw.3 (nagranie 3.28),  

- ćw.4,  

- ćw.5 (nagranie 3.29),  

- ćw. 6. 

Zadanie domowe w dokumencie: 

Homework 25th May 2020  

- do oddania w terminie do 25.05.2020.  

5. 22.05. 
2020 r. 

Język polski  Temat: Słońce też tu nie świeci. Roma Ligocka „Dziewczynka w czerwonym 
płaszczyku”. 
 
Cel: doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury;  
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj w podręczniku tekst na s. 288 - 290. 
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
4. Odpowiedz wspólnie z rówieśnikami na pytania do tekstu na s. 290.  
5. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email.  
6. Napisz w zeszycie notatkę i uzupełnij. 

 

Połączen

ie on-

line od 

godziny 

11.40 do 

12.10.  

 

 
6. 

22.05.20 Religia Temat: Co to jest sakrament? 
 
Cel lekcji: Ukazanie czym jest sakrament. 
 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- napisz 7 sakramentów św. 
- narysuj ilustracje do tych sakramentów św. Które już przyjąłeś,  
 
Modlitwa: Litania Loretańska  
 
 

10 minut 

 
7.  

 
22.05. 
2020r. 

 
Wychowani
e fizyczne  
(dziewczęt

a) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2
XYOS3dd5 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 
7. 

 
22.05. 
2020 r. 

 

 
Wychowani
e fizyczne 
(chłopcy) 
 

 
Temat : Doskonalenie gry w „Kwadrant”     
  
 Historia i zasady gry:  
 
http://uksbanica.manifo.com/kwadrant 
 
Rozpoczyna gracz drużyny znajdującej się  
w gnieździe, który odbija piłkę w ten sposób żeby spadła ona na pole gry lub do 
półkola, a następnie szybko przebiega do pierwszej chorągiewki. Zadaniem drużyny 
przeciwnej jest jak najszybsze złapanie piłki w celu uniemożliwienia przeciwnikowi 
dobiegnięcia do chorągiewek i obiegnięcia półkola. W momencie odbijania piłki 
przez następnego gracza z tej samej drużyny, gracz pierwszy, jeśli w pierwszej fazie 
nie obiegł całego półkola, biegnie dalej; gracz rzucający piłkę robi to samo i usiłuje 
przebiec półkole. Jeżeli w tym czasie drużyna przeciwna złapie piłkę, a gracz 
biegający będzie pomiędzy chorągiewkami, ma prawo go "zbić'. Obie drużyny 
odbijają piłkę i pokonują półkole, ale prawo do piłki uzyskują wtedy gdy którykolwiek 
znajdujący się na polu grania chwyci piłkę tylko jedna ręką lub wtedy gdy wszyscy 
gracze drużyny przeciwnej zostaną "zbici". Gracz, któremu uda się obiec całe półkole 
bez zbicia przez drużynę przeciwna, zdobywa dla swojego zespołu punkt. Wygrywa 
ta drużyna, która zdobędzie więcej punktów we wcześniej ustalonym czasie. 
Uzyskany punkt można wymienić na wykupienie "zbitego" gracza, który wcześniej 
stracił prawo do gry.     
   
Proszę obejrzeć filmik    

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
http://uksbanica.manifo.com/kwadrant


 
https://www.youtube.com/watch?v=Nea6rngMI94&t=228s 
 
                    

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nea6rngMI94&t=228s

