
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

3.06 2020 

FIZYKA 

Dzień dobry. Co ma wspólnego energia cieplna ze zmianami stanów skupienia? Dzisiaj 
spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.  

 Temat:  Zmiany stanów skupienia.  

Proponuję Wam lekcję interaktywną na platformie scholaris: (potrzebujesz zainstalować i 

uruchomić wtyczkę Flash ) 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/48870  

 

Lekcja zawiera filmy, animacje, a pod koniec ćwiczenia utrwalające. Powodzenia!  

  

Ważna jest świadomość, że topiący się lód pobiera energię, a jego temperatura….. Właśnie…. 

Rośnie, czy nie. Jak pobiera energię, to na co przeznacza?  

   

Teraz 1 część tego filmu do 7min23 sekundy ( wyłączamy, gdy mowa o bilansie cieplnym):  

https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo  

  

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie postawione na początku lekcji – spróbuj.  

Jeśli masz z tym problem pomoże Ci film, po którym w zeszycie narysuj , jak wyobrażasz 

sobie dowolną zmianę stanu skupienia ( gdzie płynie energia, jak zmienia się ruch, odległości 

drobin…):  

Twoją pracę (rysunek) prześlij.   

 

PAMIĘTAJ:  

W tytule maila  (jest miejsce na wpisanie pod adresem) podaj następujące dane:  

Klasa7,nazwisko imię, zmiany stanów skupienia  

 

 

 

  

http://scholaris.pl/resources/run/id/48870
https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo


JĘZYK ANGIELSKI 

 

Temat: Czas Present Perfect- wprowadzenie. 

Strona 95 

Notatka do zeszytu: 

Czas Present Perfect jest czasem teraźniejszym, ale często łączy się z przeszłością.  

Tworzenie: osoba + has/have+ 3 forma czasownika /czasownik z końcówką-ed- (jeśli jest 

regularny)np. He has bought a new bike (on kupił nowy rower)/ We have watched TV all day 

(oglądaliśmy tv cały dzień). 

https://www.czasownikinieregularne.pl/uploads/1/3/4/6/13469490/angielskie_czasowniki_

nieregularne_-_lista_podstawowa.pdf - tutaj lista czasowników nieregularnych.  

W przeczeniach  Osoba + hasn’t/ haven’t+ czasownik  taki jak w twierdzeniu np. She hasn’t 

seen the film.  

W pytaniu Has/ Have +osoba+ czasownik taki jak w twierdzeniu np. HAve you eaten all 

cakes? 

Zastosowanie i tworzenie tego czasu proszę obejrzeć dokładnie na filmiku.  

https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM   miłego oglądania 

Proszę przeanalizować nowy czas, na raz następny będą zadnia do odesłania.  

 

 

INFORMATYKA 

Temat: Projekty grupowe – Tworzenie e-gazetki. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 225-228 oraz wykonaj punkt 2 str. 226 

(Tworzenie e-gazetki).  

W tym celu możesz wykorzystać inne programy np. LibreOffice, WPS Office. 

Może cię zainteresuje: 

Nie tylko MS Word: LibreOffice Writer 

 

Nic nie wysyłacie. 

https://www.czasownikinieregularne.pl/uploads/1/3/4/6/13469490/angielskie_czasowniki_nieregularne_-_lista_podstawowa.pdf
https://www.czasownikinieregularne.pl/uploads/1/3/4/6/13469490/angielskie_czasowniki_nieregularne_-_lista_podstawowa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM
https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvzXTi677nU&list=PL_JBpYyA8qn2TcXcU_Dj1PEYNYzF6a7if

