Klasa 7
przedmiot
matematyka

Zadania
L: Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań
Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą
oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci
wyrażeń algebraicznych.
1. Trenuj stosowanie działań pisemnych.

geografia

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa.
Na podstawie dostępnych źródeł informacji,
sporządź notatkę. W notatce powinno zawierać się
wyjaśnienie następujących terminów: użytki rolne,
grunty orne, użytki zielone, uprawy trwałe,
agrotechnika, rolnictwo towarowe.

j. polski

j. rosyjski

historia

Oglądnij adaptację lektury pt.” Quo vadis”
Zapoznaj się z opracowaniem lektury:
Gdzie i kiedy? – co wiemy o świecie
przedstawionym w powieści "Quo vadis".
Kim są bohaterowie "Quo vadis"?
Systemy wartości przedstawione w "Quo vadis"
Portrety mężczyzn i kobiet w powieści
H. Sienkiewicza.
Quo vadis, Domine? Wędrówka po Rzymie śladami
chrześcijan
Powtórz wiadomości o częściach mowy.
Utrwalaj pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.
1 zagadnienie: Rosja- wybrane informacje o kraju najważniejsze miejsca na mapie. 2 zagadnienie:
zwroty grzecznościowe podczas podróży.
35. Świat na drodze ku wojnie.
Ponieważ w drugiej połowie XIX wieku
zjednoczyły się Niemcy i Włochy. Do grona
mocarstw dołączyły też Stany Zjednoczone.
Uformowały się dwa sojusze: trójprzymierze
(Włochy, Niemcy i Austro-Węgry) oraz
trójporozumienie czyli ententa (Wielka
Brytania, Francja i Rosja). Państwa coraz silniej
się militaryzowały (wprowadzano nowe rodzaje
uzbrojenia – karabin maszynowy, samoloty,
sterowce).
Na początku XX wieku doszło do wojny rosyjsko –
japońskiej. Rosja doznała klęski na lądzie jak i na
morzu (bitwa morska – maj 1905 roku –
Cuszima). W latach 1877-1878 toczyła się wojna
rosyjsko-turecka na Bałkanach. W 1912 roku
wybuchła I wojna bałkańska zakończona
przegraną Turcji (powstała wtedy Albania). Rok
później wybuchła II wojna bałkańska (Bułgaria

Link do zadań
https://pistacja.tv/film/mat00372
-zapisywanie-wyrazen-zapomoca-rownan?playlist=281
https://epodreczniki.pl/a/dzialani
a-pisemne-na-liczbachnaturalnych/D2zpfY8n5
https://epodreczniki.pl/a/czynnik
i-rozwoju-rolnictwapolski/DPi0GMflE

https://lektury.gov.pl/
można obejrzeć na kanale TVP
Kultura

Zapisz notatkę w zeszycie.

biologia

fizyka

chemia

informatyka
plastyka

przeciw reszcie państw). Z tego powodu Bałkany
nazywano kotłem bałkańskim
1.Układ wydalniczy. Sporządź notatkę zawierająca
budowę układu wydalniczego i funkcję jaką pełni
układ wydalniczy
2.Higiena i choroby układu wydalniczego.
Zapamiętaj i wypisz choroby układu wydalniczego
oraz zasady higieny układu wydalniczego.
Zapoznać się z tematem Trzecia zasada dynamiki
Newtona. Obejrzeć doświadczenie i lekcję w
Internecie, jeżeli uczeń będzie miał taka możliwość.
Obejrzyj przynajmniej 3 wybrane przez Ciebie
filmy z serii „Poziom EASY - ogarnij chemię w
szkole podstawowej z Panem Belfrem”
na platformie „youtube”
W miarę możliwości i dostępu do komputera
ćwiczyć umiejętność pisania na komputerze.

https://epodreczniki.pl/ksztalcen
ie-ogolne/szkolapodstawowa/biologia
str. 153-157

https://www.youtube.com/watch
?v=Iy9HOKLV8QI

https://www.youtube.com/playli
st?list=PLxoIyprJAUqn4zmATLpjAGYQziOwfyj9

- Przygotuj kartkę A3, ołówek, pastele olejne lub
suche. Wyjrzyj przez okno, poobserwuj przyrodę.
Wykonaj pracę plastyczną zatytułowaną „Wiosenny
czas”.
- Przygotuj kartkę A3, farby, pędzelki, kubek na
wodę. Pooglądaj ilustracje w ulubionych książkach.
Wykonaj swoją własną ilustrację do wybranej
książki, wiersza lub opowiadania.

W-F

Wykonuj codziennie ćwiczenia zgodnie z instrukcją
(wystarczy kliknąć w link)

muzyka

- Utrwalaj tekst Mazurka Dąbrowskiego.
- Wykonaj plakat ulubionego zespołu muzycznego.

https://wordwall.net/pl/resource/
893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu%c4%87wiczenia

