
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Piątek 29.05.2020 r. 
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Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
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pracę on – 
line 

 

 
 

1. 

 
29.05. 

2020r. 

 
Chemia 

 
 

 
Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków 
praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie. 
 
 
 
Cele lekcji: poznanie  wzorów, właściwości  i reakcji otrzymywania wodorotlenków 
trudno rozpuszczalnych w wodzie. 
podaje przykłady zasad i wodorotlenków na podstawie  analizy tabeli 
rozpuszczalności wodorotlenków. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz  temat  lekcji w zeszycie. 
2.Przeczytaj z podręcznika tekst : 
str.219 zwracając szczególną uwagę na doświadczenie 35 
3). Zapisz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenku miedzi(I)  i  wodorotlenku 
glinu  
do zeszytu. 
 
ZADANIA DO WYKONANIA utrwalające wiadomości: 
             str.221 zad.2. 
Spotkanie na video konwersacji na    messengerze  w czasie trwania lekcji 
 po 20 minut dla grupy. 
 

 
 

 
 
 

20 minut 
 
 
 
 

 
         
 

2.  29.05.2020 Matematyka Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w zadaniach. 
Cel: Uczeń zna i stosuje twierdzenie Pitagoras  w sytuacjach praktycznych, oblicza 
nieznaną długość boku trójkąta prostokątnego. 
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapisz temat lekcji 
2. Spróbuj rozwiązać za trzy wybrane zadania ze str. 236-238 

Analiza zadań na platformie classroom 

15 min 
8.50-9.00 

3.  29.05. 
2020r. 

Historia Temat: Społeczeństwo odrodzonej Polski 
              Cel: Poznanie przyczyn i skutków różnic społecznych występujących wśród  
                      Polaków w czasach międzywojennych 
 

Polecenia dla ucznia: 
  1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać  tekst od  s. 251 do 
254 
  2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach 
  3. Zapoznać się z mapą na s.253 
  4. W zeszycie zapisać: 
     - nazwy narodowości występujących w społeczeństwie polskim w 
latach  
       1921 - 1939 
     - nazwy języków, którymi posługiwali się mieszkańcy II RP 
     -  pojęcie analfabetyzm i jego wyjaśnienie 
     - datę i twórcę reformy szkolnictwa przeprowadzonej w II RP 
  4. Zapoznać się z tekstem źródłowym na s. 254 i ćw. 1 i 2 s. 254 

 

 

 
4.  

 
29.05.2020

r. 

 
Geografia 

 
Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 
 

 
20min 



Cele: Przypomnij wiadomości dotyczące kierunków migracji, salda migracji ze 
względu na kierunek (ze wsi do miasta). Poznanie zmian w zaludnieniu i 
strukturze wieku zachodzących w wyniku migracji.  

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami z podręcznika str. 181-183- zwróć uwagę na 
mapy województwa zachodniopomorskiego i podlaskiego. 
(współczynnik salda migracji str. 181; zmiany w zaludnieniu str.182; 
starzenie się społeczeństwa str.183) 

2. Wykonaj zadanie 2,3 w zeszycie ćwiczeń str. 110. 
3. Na podstawie danych statystycznych i diagramu wykonaj zadanie 4 

w zeszycie ćwiczeń str. 111. 
Przygotuj odpowiedzi na pytania 1,2,3,4 w podręczniku str. 183 (ustnie). 

5. 29.05 2020 
r. 

Język 
angielski 

Topic:Test unit 8. 
Cel:Sprawdzenie wiedzy uczniów. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat i zgłóś swoją obecność na platformie Classroom. 
2.Przygotuj kartkę A4 i wiedzę z rozdziału 8. 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.11:40 
 

30 min. 

 
6. 

 
29.05.2020 

 
Język polski 

 
Temat: Człowiek nie kamień… 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, 
rozpoznawania kontekstu biograficznego, wyszukiwania i selekcji potrzebnych 
informacji. 
 
1.Zapisz temat lekcji. 
2.Obejrzyj zdjęcie obrazu Stanisława Wyspiańskiego (podr. s.311), postaraj się 
odczytać symboliczne znaczenie ukazanych na nim elementów – swoje przemyślenia 
zapisz w zeszycie. 
3.Zapoznaj się z informacją wstępną w podręczniku – s.310. 
4.Przeczytaj głośno fragmenty listów poety - podr. s.310-311. 
5.Sprawdź, czy uważnie odczytałeś wskazane fragmenty listów – wykonaj ćw.1/154 
(zeszyt ćwiczeń). 
6.Jakie wartości uznał poeta za najważniejsze? Wykonaj ćw.2/154 (zeszyt ćwiczeń). 
7.Przeczytaj głośno wiersz-płacz poety „Obietnica” - podr. s.311. 
8.Przyjrzyj się utworowi i wykonaj ćw.4 i 5/155 (zeszyt ćwiczeń). 
9.Zastanów się, jakie są zadania poezji wg poety – wykonaj ćw.6 i 7/154 (zeszyt 
ćwiczeń). 
10.Zapisz w zeszycie, czym jest aluzja literacka (podr. s.312). Zastanów się, jaką 
funkcję pełni w wierszu. 
11.Zastanów się, czy wiersz Władysława Broniewskiego można nazwać 
współczesnym trenem. Dlaczego? 
12.Zadanie: Wysłuchaj muzycznej interpretacji utworu „Poezja” W. Broniewskiego w 
wykonaniu Stana Borysa (czas: 4.31) 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
15 minut 

 
7.  

 
29.05. 

2020r. 

 
Wychowanie 
fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link i rozwiązać test.  
https://wordwall.net/pl/resource/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-
sporcie 
 
Poniżej wersja do wydruku. 
https://wordwall.net/pl/print/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-sporcie 
  
Po wykonaniu testu robimy zdjęcie i wysyłamy na grupę na Messenger. 

 

 
7.  

 
29.05. 
2020r. 

 

 
Wychowanie 
fizyczne 
(chłopcy) 

 

 
Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z prowadzącym 
wykonywać poszczególne elementy testu. 
 
5 element testu „Wytrzymałość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=fqBYJAC0zscVcBgqikenZ5TV4AHAcFQ0W2xYiWM
UsAtQOiognN 
 

 

https://wordwall.net/pl/resource/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-sporcie
https://wordwall.net/pl/resource/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-sporcie
https://wordwall.net/pl/print/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-sporcie
https://ewf.h1.pl/student/?token=fqBYJAC0zscVcBgqikenZ5TV4AHAcFQ0W2xYiWMUsAtQOiognN
https://ewf.h1.pl/student/?token=fqBYJAC0zscVcBgqikenZ5TV4AHAcFQ0W2xYiWMUsAtQOiognN


6 element testu „Mięśnie brzucha” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=TZXKawOIIVEy4NghHSW8DgFTnQm6zFU7iJH7t9laj
RE8VUvJvO 
 
 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=TZXKawOIIVEy4NghHSW8DgFTnQm6zFU7iJH7t9lajRE8VUvJvO
https://ewf.h1.pl/student/?token=TZXKawOIIVEy4NghHSW8DgFTnQm6zFU7iJH7t9lajRE8VUvJvO

