
 

KARTA PRACY     KLASA VII  5  V 2020r. 

 INFRORMACJE WSTĘPNE 

 W każdy wtorek w  godz. 8. 00 -12.00 zgodnie z nowym planem uczniowie w dogodnym dla 

siebie czasie  realizują  powierzone zadania z historii zgodnie z kartą pracy dostępną na 

szkolnej stronie internetowej. W każdy worek łączę się  na komunikatorze Zoom  godz. 9.00-

9.15 do dyspozycji uczniów w ramach konsultacji ( zaliczenia, trudności z opanowaniem 

materiału, dostosowanie do indywidualnych potrzeb i inne pytania oraz wątpliwości). Na  

życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu spotkam się online w dowolnym czasie pomiędzy 

8.00 i 12.00.  

Topic: KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE HISTORIA 

 

LINK 

https://zoom.us/j/95294173548?pwd=VGZVczJCczRJWElKQUlZWTJoWEg3UT09 

Meeting ID: 952 9417 3548 

Password: 2tb0Jy 

 

Na potrzeby komunikacji uruchomiłem również dodatkową skrzynkę mailową 

arturbsp@wp.pl 
Tylko w pilnych i  wyjątkowych sytuacjach proszę dzwonić  

na prywatny numer telefonu 724111870 

Życzę dużo zdrowia 

Artur Breczko 

 

UWAGA  ze względu na przedłużony okres kwarantanny przyjmuję do oceny prace albumowe 

zlecone w pierwszym okresie nauki zdalnej. Z historii była to praca albumowa  - folder turystyczny  o 

atrakcjach najbliższego regionu.  Prace proszę wysłać w terminie do 8 V na skrzynkę 

arturbsp@wp.pl. Proszę pamiętać o metryczce – imię i pierwsza litera nazwiska, klasa, 

numer w dzienniku i tytuł. Kolejna bardzo ważna prośba to rozmiar plików – bardzo proszę 

ograniczyć rozmiar pojedynczego pliku do maksimum 1MB i wysłać w formacie JPG lub PDF. 

.Z góry bardzo przepraszam – nie ocenię prac wysłanych po terminie, anonimowych oraz nie 

otworzę plików przekraczających 1MB pojemności i w nietypowych formatach. . Podaję 

prosty sposób jak zmniejszyć rozmiar plików graficznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=z5qiq-ZzIgg  Naturalnie można to zrobić również w dowolnym 

programie graficznym np. Corel Draw.   
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NOWY TEMAT LEKCJI  

KARTA PRACY     KLASA VII  21  III 2020r.  

TEMAT:   Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym 

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku na stronach 205 – 209  W zeszycie należy zapisać temat i 

wykonać ćwiczenia 1,2 na stronie 209.  

TEMAT:   Świat na drodze ku wojnie.  

Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku na stronach 210-213   W zeszycie należy zapisać temat i 

wykonać ćwiczenia 1,2,3  na stronie 213.  

 

 

Zachęcam do zapoznania się z  materiałem archiwalnym W przededniu wojny dostępnym na portalu Youtube   

- materiał wykracza poza podstawę programową i nie jest obowiązkowy.  
Link  do tematu  

https://www.youtube.com/watch?v=OStaMV3-q-A 

 

UWAGA WAŻNE  - PRACA NA OCENĘ 

Proszę pamiętać o wysłaniu pracy albumowej.  


