
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Poniedziałek 25.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
25. 05. 
2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: „Nie masz cię, Orszulo moja...” Tren I Jana Kochanowskiego 
 
Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania w interpretacji utworu kontekstu 
biograficznego, kulturowego, a także elementów wiedzy o historii i kulturze. 
 
Polecenia dla uczniów:  

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. Przypomnij sylwetkę Jana Kochanowskiego, podaj zapamiętane 

informacje o poecie, tytuły poznanych utworów. 

5. Zapoznaj się z informacjami na s. 294 w podręczniku i napisz w zeszycie  

wyjaśnienie, co to jest tren. 

tren - ................................................................... 

6. Przeczytaj Tren I na s. 295., zapoznaj się z przypisami pod tekstem. 

7. Napisz w zeszycie notatkę i uzupełnij. 

Wykonaj ćw. 1 ze s. 146  oraz 2 i 3 ze s. 147 w zeszycie ćwiczeń. 

 
Połączenie 
z uczniami i 
nauczyciele
m na 
Discordzie 
od 8.10 do 
8.40. 
 

 
2.  

  
25.05 
2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: „Nie chciałem żywym śpiewać, dziś umarłym muszę...” 
Jan Kochanowski  Tren V, Tren VII. 
 
 Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego. 
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. Przeczytaj Tren V oraz Tren VII, zapoznaj się z przypisami pod 

tekstem. 

5. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s. 148.  
 
 

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

3. 25.05.202
0 

Język 
angielski 

Temat: I’m going to buy a nice present for my friend. 

Cele lekcji: konstrukcja to be going to jako wyrażanie przyszłości. 

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. 86, ćw. 4, 5 (nagranie 3.33). 

Zeszyt ćwiczeń str. 80, ćw. 1, 2. 

20 min. 
 

4.   25. 05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji 
Cel: poznanie przyczyn, przebiegu i skutków  zamachu majowego;  
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.240 - 244. 
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając zagadnienia: 

Połączenie 
z uczniami i 
nauczyciele
m na 
Discordzie 
od 



- przyczyny zamachu majowego, 
- zapisy konstytucji kwietniowej i rządy sanacji, 
- znaczenie śmierci Józefa Piłsudskiego. 
  Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 

 

 

godz.10.50 
do 11.00 

5. 25.05.202
0r 

Matematyka Temat: Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. 
Cel lekcji: Uczeń ćwiczy umiejętność zastosowania twierdzenia Pitagorasa w 
sytuacjach praktycznych. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika -  strona 237-238. 
 

 
Analiza lekcji na platformie Discord od 11.40 

20 minut 

6. 25. 05. 
2020 r. 

Informatyka Temat: Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany 

temat. 
Cel:  - tworzenie prezentacji w programie Powerpoint lub 

Prezentacje google. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Otwieramy podręcznik na str 144 i wybieramy jeden z 

przykładowych 6 tematów projektu prezentacji. 

3. Przygotowujemy plan prezentacji czyli tzw spis treści, 

który ma znaleźć się na drugim slajdzie prezentacji. 

4. Pobieramy ilustracje i informacje aby utworzyć 

prezentacje na wybrany temat. 

5. Tworzymy prezentację wg sporządzonego planu 

(scenariusza). 

6. Ustawiamy przejścia, animacje i formatujemy wstawione 

ilustracje. 

 

Gotową prezentację ze spisem treści  zapisujemy i 

wysyłamy do mnie na priv. 

 

 

Pomocne Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=MNSbsR3kXR8 

https://www.youtube.com/watch?v=cNriuQwlwr0 

 

 

 
7.  

 
25. 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=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn
6Z5L6VetDYD 
 

 

 
7.  

 
25. 05. 
2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to już 9 
zestaw ćwiczeń. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_
klasy_VII_VIII.pdf 
 
WF online w domu – ćwiczenia „Ruletka” 
Wejdź w poniższy link i wykonaj ćwiczenia 
 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-
ćwiczenia 
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