
dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 13 8-10 czerw
ca

fizyka Temat: Zasada zachowania energii 
mechanicznej. Praca domowa zeszyt 
ćwiczeń strona 67, nie przesyłaj 
sprawdzimy na następnej lekcji

wtorek, g.10.00-
10.40, ZOOM

fizyka Temat: Zasada zachowania energii 
mechanicznej- rozwiązywanie zadań. 
Praca domowa zadanie 1, 4/129- 
podręcznik nie przesyłaj sprawdzimy 
na następnej lekcji

środa, g.9.15-9.55

język polski Elżbieta 
Dębska

8.06. Temat:Jak przebiegała walka o 
redutę Ordona? Przeczytaj tekst w 
podręczniku s. 102-105 oraz 
wiadomości o lekturze s. 103. 
Wykonaj w zeszycie zadania: 1. 
Określ okoliczności walki 
przedstawionej w utworze: A. Kiedy? 
B. Gdzie? C. Kto? D. Przeciw komu? 
E. O co? 2. Zapisz w punktach 
przebieg bitwy o redutę. Użyj 
równoważników zdań. 3. Zapisz A. 
Kto opowiada przebieg bitwy? B. Z 
jakiego punktu widzenia? C. W jakim 
czasie? Odpowiedzi zapisz w 
zeszycie, przeczytamy je na lekcji 
online w środę.

język polski Elżbieta 
Dębska

9.06. Temat: Komunikacja 
językowa. Akt komunikacji. 
Przygotuj podręcznik, zeszyt i zeszyt 
ćwiczeń.

wtorek, 9.00-9.45 
Teams

język polski Elżbieta 
Dębska

10.06. Temat: O co i jak walczyli 
obrońcy reduty? Przygotuj na lekcję 
podręcznik z tekstem lektury oraz 
zeszyt z zapisanymi zadaniami z 
poniedziałku.

środa, 10.00-10.45 
Teams
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Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przejrzyj rozdziały 42 i 43 z 
podręcznika 2. obejrzyj film (link 
obok) 3. wykonaj pisemnie pytanie 
1,3/235 oraz 2/241; 4. Odpowiedź 
umieść w swoim folderze na kanale 
historia na TEAMS. 

https://gwo.
pl/osiagniecia-ii-rp-
p4606

religia https://view.genial.
ly/5ed788fcbacf2c0da6
55722a/presentation-
boze-cialo?
fbclid=IwAR0s8tuQEu
W-Yso3NsIrd3D-
KJLwbrqJYnnjJhB73iZ4
eL9Vmho-DT_6zWM

Agnieszka Szałaj    
Elżbieta Białek         
informatyka

Wykonaj ozdobny napis https://wordart.com/create

j.niemiecki, K.Gawlicka Thema:Hast du ein Handy?-czy 
masz komórkę?Praca z 
podręcznikiem zad 2a-3 str 60

wsipnet.pl wtorek, g.12.00-
12.45,Teams

chemia M.Mańska 9.06-Dysocjacja jonowa zasad. 
Notatka w zeszycie. Podręcznik s.
222-224.

chemia M.Mańska 10,09-Podsumowanie-tlenki, 
wodorotlenki.

lekcja on-line 10.09 
godz.8.20-9.00 Teams

geografia, M.Karaś Temat 1: Wpływ zmian 
politycznych i gospodarczych po 
1989 roku na strukturę 
zatrudnienia (str. 184-186). Co 
masz zrobić? 1. obejrzyj filmik (8 
minut) - link po prawej. 2. zrób 
ćwiczenia na str. 112-114.

https://www.youtube.
com/watch?
v=qFMP42dAi2E

https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606
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https://view.genial.ly/5ed788fcbacf2c0da655722a/presentation-boze-cialo?fbclid=IwAR0s8tuQEuW-Yso3NsIrd3D-KJLwbrqJYnnjJhB73iZ4eL9Vmho-DT_6zWM
https://view.genial.ly/5ed788fcbacf2c0da655722a/presentation-boze-cialo?fbclid=IwAR0s8tuQEuW-Yso3NsIrd3D-KJLwbrqJYnnjJhB73iZ4eL9Vmho-DT_6zWM
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Temat 2: Wpływ transportu na 
rozwój przemysłu i usług (str. 
187-189). Co masz zrobić? 1. 
obejrzyj filmik (6 minut) - link po 
prawej. 2. zrób ćwiczenia na str. 
115, bez strony 116.

https://www.youtube.
com/watch?
v=QiDRE4jyFVA&t=39
s

08.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Przykłady graniastosłupów. 
Wykonaj nową zakładkę w zeszycie 
na której zapisz nowy temat działu 
GRANIATOSŁUPY. W oparciu o 
podręcznik str. 264-265 wykonaj 
notatkę. I. Co to jest graniastosłup? 
Zapisz definicję i wykonaj rysunek. 
II. Co to jetgraniastosłup prosty? 
Wykonaj rysunek i zapisz defnicję. 
III. Co to jst graniastosłup 
prawidłowy? Wykonaj rysunek i 
zapisz definicję. IV. Co to jest 
graniastosłup pochyły, zapisz 
definicję. Wykonaj zadania z 
podręcznika str. 266-26 zad. 1, 2, 3, 
5, 6.

https://www.youtube.
com/watch?
v=VBBz7MpLEFA

10.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Siatki graniastosłupów. lekcja on - line zoom 
god. 14.45 -15.15

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

T. Zaburzenia funkcjonowania 
układu dokrewnego. Wykonaj 
ćwiczenia 1,2,3,4,5 / 86 i 87.

https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=QiDRE4jyFVA&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=VBBz7MpLEFA
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plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
gozga363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

T: Sztuka współczesna
Proszę zobaczyć w moich plikach 
(TEAMS)wybrane waszych koleżanek 
i kolegów prezentacje dotyczące 
sztuki współczesnej.  Proszę 
odpowiedzieć na pytania quizu z 
jednej  prezentacji i odesłać mi.
 Będę wiedziała kto obejrzał.
Dodatkowo inne ciekawe 
prezentacje!
Udanych wakacji!

j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Revision of conditionals - exercises. Wtorek 13.00-13.40 
Zoom, zaproszenie 
przyślę przez dziennik 
elektroniczny

j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Rozwiąż quiz na quizizz. Czas do 
południa w środę. Nie rozpoznanych 
quizów nie ocenię.

https://quizizz.
com/join?gc=3562423

j. angielski M. Watts 
magda.watts.
mw@gmail.com

Passive voice wtorek godz.11.15 - 
11.55, środa 11.15 - 
11.55, ZOOM

https://quizizz.com/join?gc=3562423
https://quizizz.com/join?gc=3562423

