
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII b  
Wychowawca klasy: Teresa Blecharczyk 

Wtorek 26.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 26.05.2020r. Matematyka Temat: Praktyczne zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. 

Cel lekcji: Uczeń ćwiczy umiejętność zastosowania twierdzenia 

Pitagorasa w sytuacjach praktycznych. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika -  strona 238-239. 
 

 
Analiza lekcji na platformie Discord od 08:00. 

20 min 

2.  26.05.2020r Religia Temat: Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. 
Cel lekcji: ogólne zapoznanie z sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- sakr. Inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, eucharystia) 
 
- Modlitwa: w intencji  tych którzy przekazali nam  wiarę „Pod Twoją 
Obronę…” 

 
 
 

10 minut 

 
3.  

 
26.05.2020 

 
j. niemiecki 

 
Temat: Gehst du mit der Mode? / Czy podążasz za modą? 
 
Cel: ćwiczenie rozumienia tekstu pisanego, wyrażanie własnej opinii na 
temat mody. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat w zeszycie. 
2.Zastanów się, co sądzisz na temat mody i podążania za nią. Następnie, 
przeczytaj teksty z zad.10a/s.103, oraz zdania od 1 do 6. Zastanów się, 
poszukaj wskazówek w tekstach i zapisz w zeszycie, kto wyraził jaką 
opinię na temat mody, według wzoru: 
1.-Carmen 
2.-........... 
3.-.......... 
4.-.......... 
5.-......... 
6.-.......... 
 
Następnie, spróbuj dopasować znaczenia zwrotów z tekstów, które 
przeczytałeś/aś: i zapisz je w zeszycie:  

(czasami chcę prowokować * nosić * ubieram się modnie * podoba mi 
się * kocham moją czapkę * bardzo drogie * noszę, co mi się podoba) 

 
es gefällt mir... - …......................... 
tragen - …......................... 
sehr teuer - …......................... 
ich kleide mich modisch - …......................... 
ich liebe meine Mütze - …......................... 
ich trage, was mir gefällt - …......................... 
manchmal will ich provozieren - …......................... 
 
 
3.Wyrażamy opinię!! Do tego służą zwroty, które już znasz, a niektóre 
poznałeś, czytając teksty. Oto one, zapisz je w zeszycie: 
Ich denke, ..   - Myślę,  
Ich finde,...   - Uważam,  
Ich bin der Meinung, .. - Jestem zdania, 
 

15 min na 
messenger 



Podr.s104/11a – przeczytaj zwroty z tabelki, wyrażające opinie 
dotyczące markowych ubrań, i napisz własną opinię na ten temat, 
wybierając pasujący zwrot. 
Moja opinia jest taka: 
Ich denke, Markenklamotten sind wie ganz normale modische 
Klamotten, nur teuer. 
 
Twoja opinia: …............ 
 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej 

lekcji -wg planu 

VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

 
4. 

 
26. 05. 2020 r. 

 
Język polski 

 

 
Temat: Rozdzierająca skarga ojca – poety. Jan Kochanowski „Tren VIII”. 
 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego; poszerzenie słownictwa z zakresu nazywania stanów 
uczuciowych. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
 

2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela 
na e - mail. 
Wysłuchaj fragmentu utworu Requiem Wolfganga Amadeusz 
Mozarta. 

3. Zapisz w zeszycie wyjaśnienie terminu requiem. 
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie  

discord. 
 

5. Przeczytaj „Tren VIII”, zapoznaj się z przypisami pod tekstem. 
6. Napisz w zeszycie notatki i uzupełnij. 
7. Wykonaj ćwiczenia na s. 149 w zeszycie ćwiczeń. 

 

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

 
5. 

 
26.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. 
 
Cele: Poznanie przebiegu granic Krakowskiego i Warszawskiego Obszaru 

Metropolitarnego, przyczyn przeprowadzki mieszkańców wielkich 
miast do stref podmiejskich, skutków tych migracji. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 178-180. 
2. Na podstawie mapy „Podział administracyjny Polski” 

wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń str. 108. 
3. W oparciu o wiadomości z podręcznika wykonaj 

zadanie 2,3 w zeszycie ćwiczeń str. 109. 
4. Porównując mapy z podręcznika i zeszytu ćwiczeń 

dotyczące zmian liczby ludności oraz współczynnika 
salda migracji w gminach Krakowskiego Obszaru 
Metropolitarnego wykonaj zadanie 4 w zeszycie 
ćwiczeń str. 109. 

5. Przygotuj odpowiedzi na pytania z podręcznika str. 180 
zadanie 1,2,3,4 (ustnie).  

 

 
20min 

6. 26.05. 2020 r. Biologia Temat: Rozwój człowieka od narodzin do starości. 

Cele: 

- Charakteryzowanie etapów rozwojowych człowieka. 

-Wyróżnianie rodzajów dojrzałości. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj tekst podręcznika str.230- 234. Obejrzyj materiał  

https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7  

(temat 3). 

2. Wypisz w zeszycie 8 etapów rozwojowych człowieka (po 

narodzinach). Po każdym etapie dopisz 2 cechy 

charakterystyczne tego okresu. 

3. Na podstawie analizy tekstu str.231 w podręczniku, wyróżnij 

rodzaje dojrzałości. Zapisz w zeszycie schemat podziału 

dojrzałości i dopisz 1 cechę dla każdej z nich. 

 

https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7


4. ZADANIE Opisz, w jakim okresie rozwoju obecnie jesteś i w 

jakim okresie są członkowie twojej rodziny. Wyślij zadanie na 

Messenger.  

 

 
7.  

 

26.05. 

2020r. 

 

 

 

 

 

WDZ 

 

 

Temat:  Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo. 
     ( lekcja dla dziewcząt). 
 
Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 opisać rolę członków rodziny w przyjęciu noworodka,, 

 podać argumenty za uczestnictwem młodych rodziców w 
szkole rodzenia, 

  określić czym jest naturalny poród. 
 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze.  
Możesz także skorzystać z zasobów Internetu lub obejrzeć film: 
„Wszystko o karmieniu piersią i pielęgnacji noworodka”. 
 
Zapisz do zeszytu: 
1.Ciąża życiowym wyzwaniem. 
2.Szkoła rodzenia. 
3.Narodziny dziecka. 
4.Karmienie naturalne. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

15minut 

         

 

 


