
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU ZDALNE NAUCZANIE

PIĄTEK  06.11.2020 r.
KLASA VII

LEK
CJA

GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI

1 8:00-8:45 fizyka Temat: Właściwości i budowa materii - powtórzenie rozdziału.

Dziś lekcja powtórzeniowa, dlatego nie ma materiału filmowego. 
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku str.83 ("Po-
wtórzenie") proszę wykonać zadania testu 1 czyli 1,2,3,4,5 i 6 str. 
84.

W zadaniach od 1 do 5 wystarczy wpisać tylko odpowiedź/odpo-
wiedzi (np.1AD), ale w zadaniu 6 proszę wpisać odpowiednie ob-
liczenia do a) b) i c), a nie tylko sam wynik.

Uwaga: wcześniej należy zmierzyć kostki!

W przyszły piątek zrobimy sobie coś w rodzaju sprawdzianu z 
tego działu, który dziś został powtórzony.

Rozwiązanie zadań z dzisiejszych zajęć proszę przesłać na adres 
do kontaktu - termin do 10.11. (wtorek).

Adres do kontaktu z nauczycielem:

 marcinkowski2020@wp.pl

Termin wykonania pracy: 

Rozwiązanie zadań z dzisiejszych za-
jęć proszę przesłać na adres do kon-
taktu - termin do 10.11. (wtorek).

2 8:55-9:40
biologia  Temat : Budowa i rola układu pokarmowego.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku.

Zapisz notatkę w zeszycie:

Adres do kontaktu z nauczycielem:
biologia.rudnik@wp.pl

Termin wykonania pracy:
10.11.20r.
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1)Wymień odcinki układu pokarmowego 

2) wymień rodzaje zębów .

3) narysuj (ołówkiem!) w zeszycie ząb i opisz elementy budowy.

4) podaj rolę enzymów trawiennych powstających w śliniankach, 
żołądku, trzustce .

Narząd - enzymy - funkcja (uzupełnij )

Ślinianki – amylaza ślinowa - 

Żołądek – kwas solny, śluz, pepsyna

Wątroba- żółć -

Trzustka - amylaza ślinowa , lipaza, trypsyna -

Obejrzyj film 

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

Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń. 

3 9:50-10:35
j. angielski

Topic: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 2. Zadania typu 
egzaminacyjnego - ćwiczenia. 

Proszę o przećwiczenie zadań egzaminacyjnych utrwalających 
materiał z rozdziału 2. Proszę uważnie przeczytać polecenia do 
zadań - ćwiczenia str. 30-31:

 zad 1 – zapoznaj się z treścią zadania, odtwórz nagranie na stro-
nie www.docwiczenia.pl i wpisz kod podany u góry strony

· zad 2 – wyobraź sobie sytuację i wybierz właściwe zdanie

·zad 3 – zapoznaj się z tabelką pod tekstami, następnie przeczytaj 

Adres do kontaktu z nauczycielem:

angielskirudnik@gmail.com

Termin wykonania pracy:

06.11.2020 – proszę o przesłanie 
zdjęć wykonanych zadań tego same-
go dnia
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je i dopasuj do odpowiednich określeń

·zad 4 – na początku zapoznaj się ze zdaniami pod tekstem, na-
stępnie przeczytaj tekst i dopasuj brakujące zdania

·zad 5 – zapoznaj się ze słowami w ramce, następnie dopasuj je 
do luk w tekście

W razie trudności proszę kierować pytania na podany adres email.

4 10:45-
11:30

j. polski Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany na
maila 

5 11:40-
12:25

historia Lekcja ONLINE na ZOOMIE  Link do spotkania został przesłany 
na maila 

6 12:45-
13:30

wf Lekcja ONLINE na ZOOMIE  Link do spotkania został przesłany 
na maila


