
                                                         HISTORIA 
                                                    kl. 7 abc

PIERWSZY TYDZIEŃ ZDALNEGO NAUCZANIA  od 26.10 do 30.10.2020r.

Witam 
Drodzy Uczniowie :)

Ponieważ system pracy przez dziennik elektroniczny, niestety zawodzi , wracamy do sprawdzonych
metod ;)
Proszę czytać uważnie informację, żeby nie pomylić dnia i klasy (zapisane w/g planu lekcji)
…........................................................................................................................................................

                                              PONIEDZIAŁEK 26.10.20

KLASA 7 C
godz. 8.00-8.45

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

1. Rozrost terytorialny USA
2. Unia i Konfederacja
3. Wojna secesyjna
4. Rozwój USA po wojnie domowej

Proszę:

– przeczytać temat 12- podręcznik str.65 do 70
– w zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiedzieć na pytania 1 i 2 – podręcznik str 70

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach 
od 8.00 do 14.00. (dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl


KLASA  7 B
godz.8.55 – 9.40

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

1. Rozrost terytorialny USA
2. Unia i Konfederacja
3. Wojna secesyjna

4. Rozwój USA po wojnie domowej

Proszę:

– przeczytać temat 12- podręcznik str.65 do 70
– w zeszycie ćwiczeń uzupełnić temat 12

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

............................................................................................................................................................

mailto:joannamaciejek@op.pl


                                                   ŚRODA 28.10.20

KLASA 7 A
godz.11.30-12.35

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Kolonializm europejski w XIX wieku

1. Wyścig o kolonie
2. Afryka i Indie w polityce kolonialnej państw europejskich
3. Państwa kolonialne a Chiny
4. Wojna rosyjsko - japońska

Proszę:

– przeczytać temat 13- podręcznik str.71 do 74
– w zeszycie ćwiczeń uzupełnić temat 13

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl


KLASA 7 C
godz.13.30-14.15

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Kolonializm europejski w XIX wieku

1. Wyścig o kolonie
2. Afryka i Indie w polityce kolonialnej państw europejskich
3. Państwa kolonialne a Chiny
4. Wojna rosyjsko - japońska

Proszę:

– przeczytać temat 13- podręcznik str.71 do 74
– w zeszycie przedmiotowym pisemnie odpowiedzieć na pytanie 1 i 2 – podręcznik str.74

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

............................................................................................................................................................

mailto:joannamaciejek@op.pl


                                            CZWARTEK 29.10.20

KLASA 7 A
godz.11.50-12.35

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Lekcja powtórzeniowa. Druga połowa XIX wieku

1. Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje
2. Jednoczenie się krajów w Europie
3. Powstanie nowych mocarstw
4. Kolonializm

Proszę:

– przeczytać temat -Druga połowa XIX wieku – lekcja powtórzeniowa - podręcznik str.75 
do 76

– w zeszycie ćwiczeń uzupełnić temat – lekcja powtórzeniowa

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji przesyłać  , zdjęcie uzupełnionej w zeszycie 
ćwiczeń lekcji powtórzeniowej  dnia 04.11.20 (środa) na adres mojej poczty elektronicznej 
 w godzinach od   8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl


KLASA 7 B
godz.12.40-13.25

Zapisać w zeszytach przedmiotowych: lekcja, data

Temat: Kolonializm europejski w XIX wieku

1. Wyścig o kolonie
2. Afryka i Indie w polityce kolonialnej państw europejskich
3. Państwa kolonialne a Chiny
4. Wojna rosyjsko - japońska

Proszę:

– przeczytać temat 13- podręcznik str.71 do 74
– w zeszycie ćwiczeń uzupełnić temat 13

Wykonywać zadania systematycznie, z tej lekcji nic nie przesyłać, ewentualne pytania i później 
zlecane prace do przesłania kierować na adres mojej poczty elektronicznej zawsze w godzinach
 od 8.00 do 14.00.(dni od poniedziałku do piątku)
joannamaciejek@op.pl

życzę owocnej pracy :)
pozdrawiam
nauczyciel historii: Joanna Maciejek

mailto:joannamaciejek@op.pl

