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Lekcja dwugodzinna. 
Temat: Sprawdź się! Powtórzenie wiadomości z rozdziału VII. 
Cel: powtórzenie wiadomości, doskonalenie umiejętności rozwiązywania różnego 
typu zadań. 
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. 

 

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

Temat: Close to nature. 

Cele lekcji: powtarzamy słownictwo związane z ukształtowaniem terenu  i przyrodą. 

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. 106-107 (nagranie 4.21,4.22, 4.23). 

Zeszyt ćwiczeń str. 100. 

20 min. 
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Historia 
 

Temat: II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej 
i w przededniu II wojny światowej. 
Cel: Poznanie najważniejszych wydarzeń związanych z polską polityką 
międzynarodową i polityką III Rzeszy w 1938-1939 r. Poznanie okoliczności 
podpisania i treści paktu Ribbentrop – Mołotow oraz jego wpływu na wydarzenia z 
września 1939 r.  
 
Polecenia dla ucznia:  
1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać tekst od s. 264 do 267.  
2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronach  
3. W zeszycie: 
 - podać przykłady niemieckich żądań wobec Polski i odpowiedź władz II RP, 
 - zapisać nazwy państw, z którymi Polska zawarła sojusz na wypadek wojny, 
 - zapisać imię i nazwisko polskiego ministra spraw zagranicznych odpowiedzialnego 
za politykę Polski w przededniu II wojny światowej, 
- wyjaśnić pojęcie pakt Ribbentrop – Mołotow, podać sygnatariuszy (czyli kto 
podpisał ten dokument) i jego najważniejsze postanowienia, zwłaszcza 
postanowienia tajnej części tego paktu.  
4. Zapoznać się z mapą na s. 266 i tekstem źródłowym na s. 267 dotyczącym w/w 
układu. 

 

Połączenie 
z uczniami i 
nauczyciele
m na 
Discordzie 
od 
godz.10.50 
do 11.00 
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Matematyka Temat: Objętość graniastosłupa prostego - zadania. 
Cel lekcji: Uczeń rozwiązuje zadania wymagające przekształcania wzoru na objętość. 

1. Rozwiązujemy zadania z podręcznika – strona 263-264. 
 

 
Analiza lekcji na platformie Discord od 11.40 

20 minut 
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Informatyka Temat: Utrwalenie wiadomości  z działu: Lekcje z 

multimediami. 

 

 

 



Oglądamy Filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=JWnRFYGb1cQ&t=350s 

https://www.youtube.com/watch?v=Vi7Ko4bytM4 

https://www.youtube.com/watch?v=JH7netMxyw4 
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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=MburJ8J5UDvxTZ6bk4eP7drktzWP3PlsMSnH7ixua
y6lgCo1rs 
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Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to już XII 
zestaw ćwiczeń.  
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_12_szkoly_podstawowe
_klasy_VII-VIII.pdf 
 
Poranna gimnastyka dla uczniów. Zestaw ćwiczeń angażujących wszystkie duże 
grupy mięśniowe oraz stawy. Zwiększa uelastycznienie i mobilność ciała. 
 
Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać ćwiczenia 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=ZCzO10w2rcQh2Oo4pFjWD8f1ytqUIe4Difd2LiqiB
ugfhrXsi2 
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