
Zalecenia dla uczniów klasy VII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

26.05.2020 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

Temat: Siła biegowa - skipy, wieloskoki. Wykonaj rozgrzewkę a następnie skipy: A, B, C i D 
oraz wieloskoki. Link do ćwiczeń: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0&fbclid=IwAR2dgxNZEpVKAu_jH_wJNic8E
Z-a1hIyL ApsilIFHUAQyMVTB8KwLTwVEow 

 

Temat: Medale olimpijskie polskich sportowców.Zapamiętaj jak najwięcej informacji z lekcji 

w Muzeum Sportu i Turystyki. Link do lekcji: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=180Ks2_Zjto&list=PL2Hhrep7aQmrMDQ9q_lI7agmJKzT 

8OERS&index=7 

Temat: Rozciąganie mięśni grzbietu odcinka lędźwiowego. 

1) Pozycja wyjściowa:  
Stanie. Ręce wyprostowane wyciągnięte  
w górę.  
Ruch: 
 
Skłon tułowia w przód – wytrzymać, 
rozluźnić mięśnie grzbietu. Dozowanie:  
2 serie po 20 sekund 

 
 

2) Pozycja wyjściowa:  
Stanie w rozkroku. Ręce wyprostowane 
wyciągnięte w górę.  
Ruch:  
Skłon tułowia w przód, dotknięcie dłońmi  
do podłogi między nogami i sięganie jak  
najdalej za siebie.  
Dozowanie:  
2 serie po 15 sekund 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0&fbclid=IwAR2dgxNZEpVKAu_jH_wJNic8EZ-a1hIyLApsilIFHUAQyMVTB8KwLTwVEow
https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0&fbclid=IwAR2dgxNZEpVKAu_jH_wJNic8EZ-a1hIyLApsilIFHUAQyMVTB8KwLTwVEow
https://www.youtube.com/watch?v=HjvxrZh_6z0&fbclid=IwAR2dgxNZEpVKAu_jH_wJNic8EZ-a1hIyLApsilIFHUAQyMVTB8KwLTwVEow


3) Pozycja wyjściowa:  
Stanie w rozkroku. Ręce wyprostowane 
wyciągnięte w bok.  
Ruch:  
Skrętoskłon tułowia i dotknięcie dłonią do  
przeciwnej stopy.  
Dozowanie:  
2 serie po 15 sekund na prawą i lewą 
stronę 
 

 

4) Pozycja wyjściowa:  
Siad prosty. Ręce wyprostowane 
wyciągnięte  
w górę.  
Ruch: 
 
Skłon tułowia w przód – wytrzymać, 
rozluźnić mięśnie grzbietu. Dozowanie:  
2 serie po 20 sekund 

 
 

5) Pozycja wyjściowa:  
Siad prosty rozkroczny. Ręce 
wyprostowane wyciągnięte w górę.  
Ruch:  
Skrętoskłon tułowia, dotknięcie oburącz do  
jednej nogi – wytrzymać, rozluźnić mięśnie  
grzbietu.  
Dozowanie:  
2 serie po 15 sekund na prawą i lewą 
stronę 

 

 

6) Pozycja wyjściowa:  
Siad prosty rozkroczny. Ręce 
wyprostowane wyciągnięte w bok.  
Ruch: 
 
Skrętoskłon tułowia, dotknięcie jedną ręką 
przeciwnej stopy – wytrzymać, rozluźnić 
mięśnie grzbietu.  
Dozowanie:  
2 serie po 15 sekund na prawą i lewą 
stronę 

 



7) Pozycja wyjściowa:  
Leżenie tyłem (na plecach), ręce wzdłuż 
tułowia.  
Ruch: 
 
Leżenie przewrotne. Ręce w pozycji 
„skrzydełek.  
Dozowanie:  
2 serie po 10 sekund 
  

8) Pozycja wyjściowa:  
Siad skulny. Ręce trzymają podudzia.  
Ruch: 
 
Przetaczanie na plecy i powrót do pozycji 
wyjściowej.  
Dozowanie:  
2 serie po 3 powtórzenia 
 
  

 

BIOLOGIA 

Temat: Budowa żeńskiego układu płciowego  

 

Nauczysz się 

 wymieniać cechy płciowe; 
 rozpoznawać na schematach narządy  żeńskiego układu rozrodczego; 
 omawiać funkcje narządów płciowych; 
 omawiać budowę komórki jajowej. 

Zapoznaj się z tematem lekcyjnym w podręczniku oraz wybranymi informacjami zawartymi w 
linku  

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy  

 

Rozmnażanie, czyli wydawanie na świat potomstwa i zapewnianie ciągłości gatunku, 
to najważniejsze zadanie układu rozrodczego, do którego wypełnienia organizm 
człowieka jest odpowiednio przystosowany. 

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy


 
 

 

Żeński układ rozrodczy produkuje gamety żeńskie – komórki jajowe – oraz stwarza warunki 

do zapłodnienia i rozwoju zarodka, a później płodu. Żeńskie narządy rozrodcze dzielimy na 

zewnętrzne i wewnętrzne. 

Cechy płciowe dzielimy na pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe. Cechy 

pierwszorzędowe i drugorzędowe to wewnętrzne i zewnętrzne narządy układu rozrodczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka 

1.  Żeński układ rozrodczy ma za zadanie wytworzyć komórki jajowe, stworzyć warunki do 
rozwoju zarodka i płodu, wydać dziecko na świat. 

2.  W procesie zapłodnienia uczestniczą komórki rozrodcze: komórka jajowa i plemnik. 

3.  Komórka jajowa stanowi nieruchliwą gametę żeńską, zawierającą materiał genetyczny 
pochodzący od matki. Nie posiada ona zdolności ruchu i jest największą z ludzkich komórek. 

Kategorie Żeńskie 

pierwszorzędowe jajniki 

drugorzędowe jajowody, macica, pochwa, srom 

trzeciorzędowe 

szerokie biodra 

wąskie ramiona 

wysoki głos 

rozwinięte gruczoły sutkowe 

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy#Deoc0vvFy_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy#Deoc0vvFy_pl_main_concept_1


Dojrzewa średnio co 28 dni w pęcherzyku jajnika, najczęściej w jednym jajniku, na przemian 
– raz w lewym, raz w prawym.  

Zadanie domowe 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str. 109, 110 

Nie odsyłaj wykonanych zadań 

 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat :Czy warto czytać Latarnika H. Sienkiewicza? 

Drodzy uczniowie,19 maja zadałam do czytania lekturę H. Sienkiewicza pt. Latarnik. Chciałam 

sprawdzić jak przebiega wasza praca nad lekturą .Proszę o kontynuowanie czytania. W 

ramach odpowiedzi proszę o wypowiedź czego się dowiedzieliście o bohaterze, miejscu i 

czasie akcji .Ile już przeczytaliście. O odpowiedź proszę uczniów: K. Bębenek, B. Bieńkowski, 

G. Socha, A. Rozalska, J. Łyda, W. Jakubowska. 

 

RELIGIA 

https://view.genial.ly/5ec182ac8e243b0d5a337342/presentation-ksiega-inna-niz-
wszystkie?fbclid=IwAR3LiZN9tHkbShUte4Oswln0jHV76gNuLxeWarVZ6Dat1f3N-7FAvsWPJBA 

1. Co to jest Pismo święte 
2 ile liczy ksiąg 
3. List św. Piotra jest w Starym czy w Nowym testamencie 

 
 

https://view.genial.ly/5ec182ac8e243b0d5a337342/presentation-ksiega-inna-niz-wszystkie?fbclid=IwAR3LiZN9tHkbShUte4Oswln0jHV76gNuLxeWarVZ6Dat1f3N-7FAvsWPJBA
https://view.genial.ly/5ec182ac8e243b0d5a337342/presentation-ksiega-inna-niz-wszystkie?fbclid=IwAR3LiZN9tHkbShUte4Oswln0jHV76gNuLxeWarVZ6Dat1f3N-7FAvsWPJBA

