
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

2.06.2020 

JĘZYK POLSKI 
 

Temat: Test z treści lektury obowiązkowej „Latarnik” Henryka Sienkiewicza.  

Moi drodzy, dobiegł końca czas przeznaczony na czytanie noweli „Latarnik”. Chciałabym sprawdzić, 

ile zapamiętaliście. W tym celu proszę o rozwiązanie testu. NA PRACĘ MACIE CZAS DO 4 CZERWCA.  

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

TEST PONIŻEJ       



 

 







 

 

  



BIOLOGIA 

Temat:  Rozwój człowieka - od poczęcia do narodzin, od narodzin do starości 

Nauczysz się 

 charakteryzować przebieg rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka; 
  opisywać funkcje błon płodowych 
 rozpoznawać na ilustracjach i opisywać charakterystyczne cechy etapów rozwoju 

człowieka, czyli okresy: noworodkowy, niemowlęcy, przedszkolny, szkolny, 
dojrzewania, dorosłości, starości. 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku oraz informacjami w poniższych linkach  

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/D1B8G14kZ 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DLYIJIQi4  

https://epodreczniki.pl/a/etapy-zycia-czlowieka/DCg726e7  

 

Korzystając z informacji zamieszczonych w podręczniku wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń  

zad 1,2,3 str. 113,  

zad  7,8 str. 115 oraz zadania ze str. 116  

termin wykonania zadań to 05.06. 2020 

zadanie nie jest na ocenę  

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

Temat: Rzut z biegu po kozłowaniu do kosza, nauka dwutaktu. 

Jeżeli nie masz piłki do koszykówki ćwiczenia wykonaj z dowolną piłką. Doskonalimy 

sekwencję kroków w dwutakcie z prawej strony. Link do ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=UelsnCzUI8k&feature=share&fbclid=IwAR1N9KZyrGxcyQn1EoQ

GBesm8urn7QEpoW4cJHrTjcYSt8bsiC5UxdTwufo 
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 Temat: Wzmacnianie mięśni nóg. Ćwiczenia przeciwdziałające płaskostopiu. 

Odpoczynek między seriami według dyspozycji ćwiczącego. 

1) 

Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem. Nogi w górze, ugięte . Na 

stopach leży piłka. Ręce w pozycji „skrzydełek”. 

Ruch: Wyprosty i zgięcia nóg, utrzymując piłkę na stopach. 

Dozowanie: 2 serie po 8 powtórzeń. 

 

2) 

Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem. Nogi w górze, ugięte . Na 

stopach leży piłka. Ręce w pozycji „skrzydełek”. 

Ruch: Obracanie piłki stopami. 

Dozowanie: 2 serie po 15 sekund.  

 

3) 

Pozycja wyjściowa: Siad ugięty. 

Stopy obejmują piłkę. Ręce oparte 

na podłodze z tyłu. 

Ruch: Unoszenie stóp z piłką nad podłogę. 

Dozowanie: 2 serie po 8 powtórzeń. 
 

4) 

Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem przy ścianie. Nogi ugięte. Stopy 

przyciskają piłkę do ściany.  

Ruch: Toczenie piłki stopami po ścianie w górę i w dół. 

Dozowanie: 2 serie po 4 powtórzenia. 

 

5) 

Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem. Nogi w górze, ugięte . Na 

stopach leży piłka. Ręce w pozycji „skrzydełek”. 

Ruch: Podrzucanie piłki i chwyt opadającej piłki stopami. 

Dozowanie: 2 serie po 6 powtórzeń. 

 



6)  

Pozycja wyjściowa: Siad ugięty.  

Stopy obejmują piłkę. Ręce oparte  

na podłodze z tyłu. 

Ruch: Wyrzut piłki stopami w górę - przód. 

Dozowanie: 2 serie po 6 powtórzeń. 

 

 

RELIGIA 

https://view.genial.ly/5ed295de67693c1203b0cde2/guide-serce-

jezusa?fbclid=IwAR3EEMyylP7aXInO4YmPELyVh-B8d1618E9P2Z35FtbQ5bjbU8CKFXkpJKA 

 

1. Przypomnij jaką litanie odmawiamy w czerwcu 

2. Czego symbolem jest serce 

3. Kim jest Jezus Chrystus 
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