
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

6.05.2020 

 

FIZYKA 

Temat : Maszyny proste i ich zastosowanie 

Uczeń: 

1. Rozróżnia dźwignię dwustronną i jednostronną. 

 

2. Wymienia przykłady zastosowania dźwigni w swoim życiu. 

3. Wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej. 

4. Rozwiązuje proste zadania, stosując prawo równowagi. 

5. Wyjaśnia, w jakim celu stosuje się maszyny proste. 

6. Wyjaśnia działania kołowrotu. 



 

7. Wymienia zastosowania kołowrotu. 

8. Opisuje działania napędu w rowerze. 

9. Opisuje blok stały i wyjaśnia zasadę działania bloku stałego. 



 

10. Równia pochyła 

 



11. Klin 

 

 

Materiał multimedialny  

Maszyny proste 

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

Pokazy z fizyki 

https://www.youtube.com/watch?v=_ywTO1bCauE 

 

Projekt na fizykę  

https://www.youtube.com/watch?v=nLotNUFDL3Y 

 

Podręcznik s. 144. proszę zapoznać się z maszynami prostymi ujętymi w podręczniku – 
szczególna uwagę należy zwrócić na zasadę równowagi dźwigni/bloków oraz sporządzić w 
zeszycie listę urządzeń/przedmiotów z życia codziennego, które zaliczane są do maszyn 
prostych (6 przykładów) wyślij mailem do poniedziałku do godz. 10.00 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvaUqc_Lyic
https://www.youtube.com/watch?v=_ywTO1bCauE
https://www.youtube.com/watch?v=nLotNUFDL3Y


JĘZYK ANGIELSKI 

Temat: Przymiotniki i rzeczowniki- słowotwórstwo.  

Strona 84 

Zadanie 1- sprawdź znaczenie niebieskich słów (słowniczek w ćwiczeniach) i zaznacz jedno 

odpowiednie w zdaniu. Można odsłuchać i upewnić się.  

Przepisz niebieskie przymiotniki do zeszytu i je przetłumacz. 

Zadanie 3- po lewej stronie są wypisane rzeczowniki np. ambition- ambicja, uzupełnij tabelkę 

wpisując po prawej stronie przymiotniki z zadania 1.  

Homework- ćwiczenia zadanie 1,2,3 str 29. Proszę wykonać zadania, ale tym razem nie odsyłacie.  

 

INFORMATYKA 

Temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu - cd. 

 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 195-202. 

Wykonaj zadanie 11 ze strony 204. Plik wyślij na maila.  

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

Odpowiedzi w formie pliku tekstowego prześlij na poniższy adres. 

 

Może cię zainteresuje: 

Nie tylko MS Word: LibreOffice Writer 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 7 informatyka Edytor równań 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvzXTi677nU&list=PL_JBpYyA8qn2TcXcU_Dj1PEYNYzF6a7if
mailto:szkola1rudnik@gmail.com

