
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Środa 27.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
27.05. 

2020r. 

 
Chemia 

 

 
Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków 
praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie. 
 
Cele: uczeń poznaje nowe pojęcia: zasada, wyjaśnia różnicę między wodorotlenkiem 
a zasadą, zapisuje  wzór i opisuje właściwości zasady amonowej. 
 
 Polecenia dla uczniów: 
a)Zapisz  temat  lekcji w zeszycie. 
 
b) Przeczytaj z podręcznika tekst : str.219 
- zwróć uwagę jak można by podzielić wodorotlenki ze względu na rozpuszczalność, 
  
c)  Zrób notatkę do zeszytu wg planu: 
 

1. Podział wodorotlenków za względu na rozpuszczalność w wodzie: 
A) Dobrze rozpuszczalne np.: KOH, NaOH,  LiOH, Ba(OH)2 
B) Praktycznie nierozpuszczalne np .Mg(OH)2,  Pb(OH)2, AgOH, Cu(OH)2. 
2.Zasada to wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie. 
3.Zasada amonowa nie zawiera kationów metalu w cząsteczce. 
-wzór:    ……………… 
-otrzymywanie: 
N2 + 3N2 = 2NH3 

3.Zastosowanie amoniaku: 
- do produkcji tworzyw sztucznych i nawozów sztucznych stosowanych w rolnictwie, 
-w przemysłowych  instalacjach chłodniczych, 
- w przemyśle spożywczym jako spulchniacz przy wypieku ciast, 
- dodawany do środków czyszczących. 
 
Spotkanie na video konwersacji na    messengerze  w czasie trwania lekcji 
 po 20 minut dla grupy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
   20  minut 

2.  27.05.2020 Matematyka Temat: Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych. 
 
Cel: Uczeń zna i stosuje twierdzenie Pitagoras przy obliczaniu odległości punktu od 
początku układu współrzędnych. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji 
2. Zapoznaj się z przykładem 2 str.233 i zapisz w zeszycie tekst z ramki z tej 

samej strony. 
3. Obejrzyj opracowanie https://matfiz24.pl/twierdzenie-pitagorasa/w-

ukladzie-wspolrzednych (ale tylko dwa pierwsze zadania dotyczą tej 
lekcji) 

4. Wykonaj zad.12 a str.233 (analiza w opracowaniu) 
 

10 min 
8.50- 9.00 

3.  27. 05. 
2020 r. 

Fizyka 
 

Temat: Ciepło właściwe - zadania. 
 
Cel: Definicja ciepła właściwego, jego jednostka oraz zależność między przekazanym 
ciepłem, masą substancji i zmianą temperatury tej substancji. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Możesz dla przypomnienia obejrzeć film, który znajdziesz pod linkiem 

 

https://matfiz24.pl/twierdzenie-pitagorasa/w-ukladzie-wspolrzednych
https://matfiz24.pl/twierdzenie-pitagorasa/w-ukladzie-wspolrzednych


https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A 
 

3. Wykonaj zadania 4/248, 5/248, 6/248 i 7/248  z podręcznika. 

4. Chętni mogą wykonać zadanie 8/248 i 9/248 

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

lub na Messenger do piątku 29.05.2020r. 

Powodzenia. 

 
4. 

 
27.05.2020 

 
Język polski 

 
Temat: Imiesłów przysłówkowy. 
 
Cele: Poznanie wiadomości o imiesłowach, ich funkcji w zdaniu. 
 
1. Przypomnij wiadomości o częściach mowy (odmienne i nieodmienne). 
2. Zapisz temat w zeszycie. 
3.Przeczytaj głośno informacje z podręcznika (s.320), zapisz notatkę w zeszycie. 
4.Przeczytaj głośno informacje z podręcznika (s.321). 
4.Wykonaj w zeszycie ćw. 2 i 3/322 (podr.). 
5.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2 i 3/159–160. 
6. Przeczytaj jeszcze raz głośno informacje z podręcznika (s.320-321). 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
15 minut 

 
5. 

 
27.05.2020 

 
Zajęcia  

z 
wychowawcą 

 
Marzę o …  - marzenia te wielkie i te małe. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 

 

 
20 minut 

6. 27.05.2020
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=3tnPd8kSPunejsb6Cu8EOpS1zViaOIfytPlcyHA80Xe
y1fHRXm  
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 
 

 

7. 27.05.2020
r. 

Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7fEEdxkMDu
bGFxKa8Ww 
 
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.Test sprawności fizycznej  K. Zuchory 
 
Polecenia dla uczniów   
Film pokazujący  wszystkie  elementy  testu Zuchory 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=XxJw2MYcWmM4MK6gS1s6rrvizGH0qmPqsqg0X4
hAo8KEJyRAq1 
 
Omówienie i pokaz poszczególnych  elementów  testu Zuchory. Rady, dzięki którym 
uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten test. 
 
1 element testu „Szybkość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=zPjaXNYJwkDifnxbAYCZybNIr4jHLBc2gMxRAxrYoP
9GWuCXEF 
 
2 element  testu „Skoczność” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=9nAZ773K207VS0mC6ZZtorhwwNek7XhufNHAcW
NQnDekzULedt 
 
 
2.Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A
mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl
https://ewf.h1.pl/student/?token=3tnPd8kSPunejsb6Cu8EOpS1zViaOIfytPlcyHA80Xey1fHRXm
https://ewf.h1.pl/student/?token=3tnPd8kSPunejsb6Cu8EOpS1zViaOIfytPlcyHA80Xey1fHRXm
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7fEEdxkMDubGFxKa8Ww
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7fEEdxkMDubGFxKa8Ww
https://ewf.h1.pl/student/?token=XxJw2MYcWmM4MK6gS1s6rrvizGH0qmPqsqg0X4hAo8KEJyRAq1
https://ewf.h1.pl/student/?token=XxJw2MYcWmM4MK6gS1s6rrvizGH0qmPqsqg0X4hAo8KEJyRAq1
https://ewf.h1.pl/student/?token=zPjaXNYJwkDifnxbAYCZybNIr4jHLBc2gMxRAxrYoP9GWuCXEF
https://ewf.h1.pl/student/?token=zPjaXNYJwkDifnxbAYCZybNIr4jHLBc2gMxRAxrYoP9GWuCXEF
https://ewf.h1.pl/student/?token=9nAZ773K207VS0mC6ZZtorhwwNek7XhufNHAcWNQnDekzULedt
https://ewf.h1.pl/student/?token=9nAZ773K207VS0mC6ZZtorhwwNek7XhufNHAcWNQnDekzULedt


Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z prowadzącym 
wykonywać poszczególne elementy testu. 
 
3 element testu „Siła ramion” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=ABx7B6WH2umOEYms50ove9GjXpbJYNau4Tv47S
LMKA72uRvs71 
 
4 element testu „Gibkość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=sx4or7FxsrjN4VcVTb3uICEQuM9F8bNAAXdBq3T2i
qEbCrmggK 
 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=ABx7B6WH2umOEYms50ove9GjXpbJYNau4Tv47SLMKA72uRvs71
https://ewf.h1.pl/student/?token=ABx7B6WH2umOEYms50ove9GjXpbJYNau4Tv47SLMKA72uRvs71
https://ewf.h1.pl/student/?token=sx4or7FxsrjN4VcVTb3uICEQuM9F8bNAAXdBq3T2iqEbCrmggK
https://ewf.h1.pl/student/?token=sx4or7FxsrjN4VcVTb3uICEQuM9F8bNAAXdBq3T2iqEbCrmggK

