
od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

NAZWA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 

TEMAT LEKCJI TEMAT LEKCJI TEMAT LEKCJI TEMAT LEKCJI TEMAT LEKCJI 

ZADANIA ZADANIA ZADANIA ZADANIA ZADANIA

forma PRACY forma PRACY forma PRACY forma PRACY forma PRACY 

linki do strony linki do strony linki do strony linki do strony linki do strony

data wykonania data wykonania data wykonania data wykonania data wykonania 

sposób odesłania sposób odesłania sposób odesłania sposób odesłania sposób odesłania 

język polski język polski język polski język polski język polski

Marzena Niemczyk Marzena Niemczyk Marzena Niemczyk Marzena Niemczyk Marzena Niemczyk

Reportaż. Reportaż. Jak prowadzić dyskusję? Tworzenie i budowa wyrazów. Tworzenie i budowa wyrazów.

Przeczytaj tekst s.275-277.Napisz ,co to jest reportaż , Nowa 

wiadomość s.277.Wykonaj zad.1 i 3 s.277
Przeczytaj tekst s,278-280. Wykonaj zad,1,2 s.280

Przeczytaj i przepisz Nową wiadomość s.281-282.Notatki nie 

odsyłaj

Przeczytaj Nową wiadomość s.284 i 286.Zrób notatkę oraz 

zad.1,2 s.284
Wykonaj zadania 3,5,9 s.285-286

sms do 17.00 sms do 17.00 bez odsyłania sms do 17.00 sms do 17.00

dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe

matematyka matematyka język angielski matematyka matematyka

Mikołaj Koleśnikow Mikołaj Koleśnikow Zygmunt Piznal Mikołaj Koleśnikow Mikołaj Koleśnikow

Twierdzenie Pitagorasa-zadania Kwadrat i jego połowa Dzień sportu - redagowanie wpisu na blogu. Kwadrat i jego połowa Kwadrat i jego połowa-zadania

Przypomnij wiadomości o poznanych czworokątach i ich 

własnościach.Dokonaj analizy przykładów 3 i 4 str.272-273.wykonaj 

zad. 1 (dowolny przykład)str.273 oraz zad.5(jeden 

przykład)str.274.Wskazówka: wykonaj rysunek pomocniczy,następnie 

wykorzystując dane z treści zadania znajdż trójkąt prostokątny i za 

pomocą tw.Pitagorasa wyznacz długość szukanego odcinka. 

Przypomnienie-bardzo ważne - aby rozwiązać zadanie należy 

Przypomnij wiadomości o kwadracie i jego przekątnej.Dokonaj 

analizy przykładów:1.1 i 1.2 str.277.Narysuj kwadrat, zaznacz 

przekątną i zapisz wzór na długość przekątnej str.277. Wykonaj 

ćwicz. 1 ( trzy dowolne przykłady) str.277.

Korzystając z "Zeszytu ćwiczeń" przeczytaj ze zrozumieniem 

ćwiczenie D na str. 92 oraz ćw. B, C i D na str. 93. Następnie 

przepisz do zeszytu cały tekst znajdujący się w ćw. C na str. 93 

uzupełniając brakujące miejsca wyrazami z ramki.

Wykorzystaj wiadomości o przekształcaniu wzorów. Dokonaj 

analizy przykładów: 3.1; 3.2 i 4 str.279-280. Narysuj kwadrat z 

oznaczeniami str.279 oraz trójkąt poniżej 

ZAPAMIĘTAJ.Wykonaj zad. 1 (cztery dowolne przykłady) str. 

280.

Praca z "Zeszytem ćwiczeń".

Zeszyt ćwiczeń - Teen explorer 7" 

na dziś do godz.17.00 na dziś do godz.17.00 na 29.05.2020 na dziś do godz.17.00 do 31.05.2020r

dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe lub tel. przez "Messengera". dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe,sms lub Messenger do godz.15.00 dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe, sms lub Messenger do godz.15.00

język angielski chemia geografia chemia język angielski

Zygmunt Piznal Sylwana Klinowska Anna Regel Sylwana Klinowska Zygmunt Piznal

Sports - ksztalcenie umiejętności wypowiadania się. Wodorotlenek wapnia
Migracje i zaludnienie, a struktura wieku w obszarach 

podmiejskich
Powtórzenie rozdziału 8 - zadania typu egzaminacyjnego.

Przeczytaj ze zrozumieniem str. 89 w "Zeszycie ćwiczeń". Następnie 

przepisz do zeszytu całe zdania z ćw. A ze str. 89, uzupelniając puste 

miejsca wyrazami z ramki. Podobnie zrób z ćwiczeniem D, które jest 

na str. 90.

Obejrzyj film zwracając uwagę na to jakimi sposobami można 

otrzymać wodorotlenek wapnia , jakie ma on właściwości, co to 

jest woda wapienna, wapno palone i gaszone 

Przeczytaj temat, obejrzyj film iwypełnij ćwiczenia
Przeczytaj temat w podręczniku, obejrzyj film, wypełnij kartę 

pracy dołączoną do pracy domowej

Przeczytaj ze zrozumieniem str. 97 w "Zeszycie ćwiczeń" 

zaznaczając w kółeczko poprawne odpowiedzi w ćwiczeniach A, 

B i C. Nastepnie w zeszycie napisz całe zdania z ćwiczenia A na 

str. 96 w ten sposób by połączyć początki zdań 1-8 z  

końcówkami tych zdań a-h.

Praca z "Zeszytem ćwiczeń". praca z podręcznikiem i filmem Praca z "Zeszytem ćwiczeń", podręcznikiem i filmem praca z podręcznikiem i filmem Praca z "Zeszytem ćwiczeń".

Zeszyt ćwiczeń - "Teen explorer 7"
https://youtu.be/H3TSkiscGkk?t=34

https://youtu.be/SsQmsgEPEzU

https://youtu.be/aXdf6Gbe59k

https://youtu.be/keFeczK4P8Q Zeszyt ćwiczeń - Teen explorer 7

na 27.05.2020 do 28.05.2020 astępna lekcja 02.06.2020 na 01.06.2020

dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe lub tel. przez "Messengera". nie wysyłaj dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe lub mail klinowska_s@wp.pl dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe

historia język niemiecki historia język niemiecki geografia

Dorota Rzewucka Beata Gajo Dorota Rzewucka Beata Gajo Anna Regel

Gospodarka II RP w okresie rządów sanacji. Muttertag (Dzień Matki)
Mniejszości narodowe II RP i konflikty na tle 

narodowościowym.
Pogoda

Wpływ zmian politycznych i gospodarczych na strukturę 

zatrudnienia

7b

TERMINOWY ZAKRES ZAJĘĆ 

lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

KLASA 

https://youtu.be/H3TSkiscGkk?t=34%0d%0ahttps://youtu.be/SsQmsgEPEzU%0d%0ahttps://youtu.be/aXdf6Gbe59k
https://youtu.be/H3TSkiscGkk?t=34%0d%0ahttps://youtu.be/SsQmsgEPEzU%0d%0ahttps://youtu.be/aXdf6Gbe59k
https://youtu.be/H3TSkiscGkk?t=34%0d%0ahttps://youtu.be/SsQmsgEPEzU%0d%0ahttps://youtu.be/aXdf6Gbe59k
https://youtu.be/H3TSkiscGkk?t=34%0d%0ahttps://youtu.be/SsQmsgEPEzU%0d%0ahttps://youtu.be/aXdf6Gbe59k
https://youtu.be/keFeczK4P8Q
mailto:dziennik%20LIBRUS%20-%20aplikacja%20zadania%20domowe%20lub%20mail%20klinowska_s@wp.pl
mailto:dziennik%20LIBRUS%20-%20aplikacja%20zadania%20domowe%20lub%20mail%20klinowska_s@wp.pl


Wejdź na wskazaną stronę, są tam krótkie życzenia z okazji Dnia 

Matki. Wykonaj kartkę dla Mamy, przepisz życzenia w języku 

niemieckim i polskim. ZADANIE DLA CHĘTNYCH: przygotuj 

prezentację multimedialną (minimum 8 slajdów) na temat 

pogody. Na każdym slajdzie powinno znajdować się zdjęcie lub 

obrazek zjawiska pogody, np. pada deszcz oraz podpis w języku 

niemieckim. 

wejdź na epodręczniki zapoznaj się z tematem,wykonaj 

ćwiczenia:1,2,4,8 bez odsyłania 

Przepisz zwroty opisujące pogodę do zeszytu (podręcznik 

zadanie 2/72) i przetłumacz je na język polski. Poćwicz wymowę 

nowych zwrotów z nagraniem (docwiczenia.pl, kod K7S9X2, 

nagranie nr 59)

Przeczytaj temat w podręczniku i uzupełnij ćwiczenia. Obejrzyj 

film

lekcja online o godz.11.45 środa w aplikacji Teams praca z podręcznikiem, nagranie audio praca z podręcznikiem, ćwiczeniami i filmem

https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-ii-rp-w-okresie-rzadow-sanacji/DZkiQ17Hx
http://niemieckizpasja.blogspot.com/2014/05/zyczenia-z-okazji-dnia-matki-

wunsche.html

https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-

narodowosciowym/D1GliSGnj
docwiczenia.pl https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E

27.05.2020 29.05.2020 następna lekcja

dziennik Librus-aplikacja zadania domowe,messenger,sms do godz.15.00
zdjęcie kartki wyślij na maila lub Messenger, praca dla chętnych (prezentacja) tylko 

na maila!
dziennik Librus-aplikacja zadania domowe,messenger,sms do godz.15.00 e-mail lub messenger dziennik Librus-aplikacja zadania domowe, messenger

fizyka biologia informatyka plastyka biologia

Marta Seńko Małgorzata Korda Edyta Bieńko Edyta Bieńko Małgorzata Korda

Sposoby przekazywania ciepła
Podsumowanie wiadomości- rozmnażanie i rozwój 

człowieka
Kounikatory. Vincent van Gogh cz.1 Sprawdzenie wiadomości

Lekcja on-line zgodnie z harmonogramem w Librusie.

1. Powtórz wiadomości z rozdziału oraz przeczytaj 

podsumowanie z podręcznika str.241  

2. Wykonaj zadania powtórzeniowe z podręcznika "Wiesz czy nie 

wiesz?", sprawdź odpowiedzi z kluczem (str. 260, rozdz. 10)

Scenariusze lekcji w aplikacji Teams w zakładce "Pliki". Zdjęcia 

na Messengera.

Scenariusze lekcji w aplikacji Teams w zakładce "Pliki". Zdjęcia 

na Messengera.

Powtórz wiadomości z rozdziału "Rozmnażanie i rozwój 

człowieka".  Wykonaj test sprawdzający w Teams (podlega 

ocenie)

Spotkanie on-line o godz. 12:50 Lekcja on-line w środę o godz. 12:50 w aplikacji TEAMS

27.05.2020 29.05.2020

Po wykonaniu zadania kliknij pod zadaniem FINISH, kliknij w opcję Email my answers to 

my teacher- wyslij e-mailem do nauczyciela, podając  w polu Enter your full name: swoje 

imię i nazwisko, W polu Level/group( poziom/grupa) wpisz: klasę,W polu School subject( 

przedmiot szkolny) wpisz : FIZYKA Wpolu Enter your teacher's email or key code: wpisz: 

haniamarta@vp.pl i kliknij w wyraz send (wyślij) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c4240fa2879414896797397e70086d2%

40thread.tacv2/conversations?groupId=29bb4701-d06e-4003-922e-

38c268b9edba&tenantId=85d33259-ad95-4b6f-b741-787a7c92055a

  Materiały do lekcji i zadania domowe w aplikacji Teams w zakładce "Pliki" . 

Zdjęcia z ćwiczeń na Messengera

  Materiały do lekcji i zadania domowe w aplikacji Teams w zakładce "Pliki" . 

Zdjęcia z ćwiczeń na Messengera
nie przesyłaj zapisanej notatki

w-f muzyka religia w-f fizyka

Dariusz Bajko Joanna Dylawerska Ewelina Stokowska Grażyna Ulikowska Marta Seńko

Komendy startowe. Bieg krótki na dystansie 100 m. Pomiar czasu Poznajemy operę "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki. Poprawa ocen Test Zuchory Ciepło właściwe

Wejdźcie na link:

https://padlet.com/mus_marzen/vj03wgjze0j4ia5q?fbclid=IwAR1kP_FPl1uNgOAKm

b5cfCmqiE4ZgLceOOw8Xb6btaTdFGylW0SRuC4eNz0

Dowiedzcie się, co to jest opera. Przeczytajcie libretto opery "Straszny Dwór". 

Wysłuchajcie Arii Skołuby z aktu III. Oglądnijcie mazur z opery "Straszny Dwór" z 

aktu IV. Zapiszcie notatkę do zeszytu.

1.Stanisław Moniuszko(1819-1872) uważany jest za twórcę opery narodowej.

2.Najsłynniejsze jego opery to: "Halka", "Straszny Dwór", "Hrabina".

3.Opery S. Moniuszki podkreślały polską tożsamość narodową, podkreślały polskie 

tradycje i pokrzepiały w trudnych czasach naszej historii.

4.Opera "Straszny Dwór" należy do najczęściej wystawianych oper polskich.

Po rozgrzewce wykonaj bieg w ciągu 10sekund z wysokim 

unoszeniem kolan, klaskając w dłonie pod kolanem. Policz ilość 

klaśnięć. Wynik odeśli.j

Zadanie opisane w Office 365 w zakładce Teams padlet Lekcja on-line w czwartek 9.50-10.30 w aplikacji TEAMS Spotkanie on line w czwartek 28.05.2020 o godz 11:50

https://padlet.com/mus_marzen/vj03wgjze0j4ia5q?fbclid=IwAR1kP_FPl1uNgOAKm

b5cfCmqiE4ZgLceOOw8Xb6btaTdFGylW0SRuC4eNz0

29.05.2020 r. do 29.05.2020 r. Termin 29.05.2020r.

Office 365 Teams dziennik LIBRUS - aplikacja zadania domowe, zdjęcia na messengera gulikowska@wp.pl, messenger lub Librus zadania domowe gulikowska@wp.pl, messenger lub Librus zadania domowe

Po wykonaniu zadania kliknij pod zadaniem FINISH, kliknij w opcję Email my 

answers to my teacher- wyslij e-mailem do nauczyciela, podając  w polu Enter 

your full name: swoje imię i nazwisko, W polu Level/group( poziom/grupa) wpisz: 

klasę,W polu School subject( przedmiot szkolny) wpisz : FIZYKA Wpolu Enter 

your teacher's email or key code: wpisz: haniamarta@vp.pl i kliknij w wyraz send 

(wyślij) 

6. 

4. 

5. 

https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-ii-rp-w-okresie-rzadow-sanacji/DZkiQ17Hx
http://niemieckizpasja.blogspot.com/2014/05/zyczenia-z-okazji-dnia-matki-wunsche.html
http://niemieckizpasja.blogspot.com/2014/05/zyczenia-z-okazji-dnia-matki-wunsche.html
https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/D1GliSGnj
https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/D1GliSGnj
https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c4240fa2879414896797397e70086d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=29bb4701-d06e-4003-922e-38c268b9edba&tenantId=85d33259-ad95-4b6f-b741-787a7c92055a
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c4240fa2879414896797397e70086d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=29bb4701-d06e-4003-922e-38c268b9edba&tenantId=85d33259-ad95-4b6f-b741-787a7c92055a
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6c4240fa2879414896797397e70086d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=29bb4701-d06e-4003-922e-38c268b9edba&tenantId=85d33259-ad95-4b6f-b741-787a7c92055a
https://padlet.com/mus_marzen/vj03wgjze0j4ia5q?fbclid=IwAR1kP_FPl1uNgOAKmb5cfCmqiE4ZgLceOOw8Xb6btaTdFGylW0SRuC4eNz0
https://padlet.com/mus_marzen/vj03wgjze0j4ia5q?fbclid=IwAR1kP_FPl1uNgOAKmb5cfCmqiE4ZgLceOOw8Xb6btaTdFGylW0SRuC4eNz0
mailto:gulikowska@wp.pl,%20messenger%20lub%20Librus%20zadania%20domowe
mailto:gulikowska@wp.pl,%20messenger%20lub%20Librus%20zadania%20domowe
mailto:gulikowska@wp.pl,%20messenger%20lub%20Librus%20zadania%20domowe

