
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VII a  
Wychowawca klasy: Anna Chruścicka 

Piątek 19.06.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
 

1. 

 
19.06.2020 

 
Chemia 

 
 

 
Temat: Analiza i omówienie  ostatniego sprawdzianu wiadomości. 
 
Cele: utrwalenie  wiadomości z działu : 
          tlenki i wodorotlenki,  
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Dla lepszego zrozumienia i utrwalenia wiadomości obejrzyj filmy na  
docwiczenia.pl Kod:C7B8J8,    Kod:C71W9K,   Kod:C7EPDV 
2. Spróbuj wykonać zadanie  6, 8 i 9 
na stronie 226  w podręczniku. 
 
  

Spotkanie  na  Messengerze   

 
 

 
 
 

15 minut 
dla grupy 

 
 
 

 
         
 

2.  19.06.2020 Matematyka Temat: Objętość graniastosłupa. 
Cel: Uczeń zna i stosuje jednostki objętości, oblicza objętość graniastosłupa.  
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapisz temat lekcji 
2. Zapisz notatkę w zeszycie opublikowaną na platformie. 
3. Wspólne rozwiązywanie zadań z kart pracy przesłanych na platformie. 

 
 

15 min 
8.50-9.00 

3.  19.06.2020 Historia Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe z historii Polski 1918-1939 
              Cel: Uzupełnienie wiadomości z historii Polski okresu międzywojennego 
                      Praca z tekstem źródłowym 

 
Polecenia dla ucznia: 
  1. Samodzielna praca z podręcznikiem - przeczytać  tekst źródłowy na 
s.267  
  2. Obejrzeć ilustracje i przeczytać ich opisy na w/w stronie 
  3. Zapoznać się z osią czasu na s.268-269 
  4. W zeszycie zapisać: 
     -  jakie były postanowienia tajnej części dołączonej do paktu Ribbentrop 
– Mołotow w sprawie podziału Polski na wypadek wojny i jak miała 
przebiegać granica tego podziału 
  5. Wyszukać na osi czasu daty i wydarzenia związane z polityką Polski,  
III Rzeszy i innych państw w Europie przed 1 IX 1939 r. 
 

 

 

 
4.  

 
19.06.2020

r. 

 
Geografia 

 
Temat: Projekt podróży po wybranym regionie. 
 
Cele: Poznanie poszczególnych etapów projektu wycieczki (podróży) po wybranym 

regionie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Na podstawie zajęć warsztatowych prześledź etapy projektu wycieczki 
(podręcznik str. 203-205): szukanie ogólnych informacji o regionie, 
określenie trasy, informacje o atrakcyjnych miejscach na trasie, 
przygotowanie kosztorysu. 
Zwróć uwagę na wskazówki dotyczące przejazdów autobusem, 
pociągiem, samochodem (tabela str. 203). 

 
20min 

5. 19.06. 
2020 r. 

Język 
angielski 

Topic:Revision unit 9. 
 

30 min. 



Cel: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości z rozdz.9. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat  w zeszycie i zgłoście swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 

3. Wykonaj ćw.1,2,3,4,5/114 -podręcznik. 
Good luck/Powodzenia. 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.12:40 
 

 
6. 

 
19.06.202 

 
Język polski 

 
Temat: Śpieszmy się kochać ludzi … 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, 
odczytywania znaczeń przenośnych i symbolicznych, wskazywania wartości 
uniwersalnych. 
 
1.Zapisz temat lekcji. 
2.Przeczytaj informacje wstępne – podr. s.323 oraz wiersz „Śpieszmy się” – s.324 
(zapoznaj się z tekstem, zastanów się, gdzie i jakie znaki interpunkcyjne wstawiłbyś, 
przeczytaj tekst głośno jeszcze raz, akcentując fragmenty, które uważasz za 
najważniejsze). 
3.Zastanów się, o czym „mówi” wiersz.  
4.Znajdź słowa kluczowe dla tematyki wiersza – wykonaj ustnie ćw.4/325 (podr.). 
5.Zapisz w zeszycie wyrazy bliskoznaczne do słowa: odchodzić. 
6.Wykonaj pisemnie ćw.7 i 8/325 (podr.) 
7.Zastanów się, jakie poetyckie przesłanie niesie wiersz. Wykonaj ustnie ćw.9 /325 
(podr.). 
8.Zapisz w zeszycie: 
 Osoba mówiąca w wierszu podejmuje refleksję nad kruchością życia, 
utratą bliskich. Ma świadomość, że najważniejsze, najcenniejsze wartości można 
utracić. Wypowiada się w imieniu wszystkich ludzi (my – śpieszmy się). Zwraca się 
bezpośrednio do odbiorcy, aby skłonić go do refleksji nad własną postawą, 
zastanowienia się, czy nie wymaga ona zmiany.  
9.Sprawdź, co umiesz „powiedzieć” o wierszu Jana Twardowskiego – wykonaj 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, s.163 – 165. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

 
20 minut 

 
7.  

 
19.06.2020 

 
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=Jq3Fmxi4rhohddLZ6AOAmgfKmPzj5KWZ4p4thPFg
Kdh11nIhSP 
  
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu. 
 

 

 
7.  

 
19.06.2020 

 
Wychowanie 
fizyczne 
(chłopcy) 

 

 
Podstawowe pozycje do ćwiczeń 
 
Demonstracja i omówienie podstawowych pozycji do ćwiczeń, rozkrok, wykrok, 
zakrok, stanie jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, siad 
klęczny, skrzyżny, skulony oraz prosty. 
 
Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać ćwiczenia 
przypominając sobie poszczególne pozycje do ćwiczeń 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=6fv2V5fi9xcKP7ccm87HC6a7cVJbdfSo3hz1iu6yeG
28c6KMKQ 
 
 
Zdrowy kręgosłup – wzmacnianie 
Ćwiczenia wzmacniające, poprawiające stabilizację kręgosłupa. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=212PrT2pB4YWELC0i6VbQ3NafEB1D9DF13G3vYLk
T4wgpk0LYC 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=Jq3Fmxi4rhohddLZ6AOAmgfKmPzj5KWZ4p4thPFgKdh11nIhSP
https://ewf.h1.pl/student/?token=Jq3Fmxi4rhohddLZ6AOAmgfKmPzj5KWZ4p4thPFgKdh11nIhSP
https://ewf.h1.pl/student/?token=6fv2V5fi9xcKP7ccm87HC6a7cVJbdfSo3hz1iu6yeG28c6KMKQ
https://ewf.h1.pl/student/?token=6fv2V5fi9xcKP7ccm87HC6a7cVJbdfSo3hz1iu6yeG28c6KMKQ
https://ewf.h1.pl/student/?token=212PrT2pB4YWELC0i6VbQ3NafEB1D9DF13G3vYLkT4wgpk0LYC
https://ewf.h1.pl/student/?token=212PrT2pB4YWELC0i6VbQ3NafEB1D9DF13G3vYLkT4wgpk0LYC


 

 

 


