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LEKCJE ZDALNE 

Instrukcja: 

1. W zeszycie przedmiotowym zapisujemy numer lekcji,  temat lekcji podany w dokumencie 

poniższym, datę. 

2. Samodzielnie wykonujemy polecenia poniższe,  w zeszycie robimy notatki, rozwiązujemy 

zadania. (Bardzo proszę o staranne czytelne dla odbiorcy pismo). 

3. Uczymy się indywidualnie zadanego zakresu informacji związanych z tematem lekcji - 

podręcznik  i własne notatki. 

4. Proszę wykonać wizytówkę (karteczkę z nazwiskiem,  imieniem ucznia i klasą), którą 

wykorzystacie do identyfikowania autora notatek. 

5. Wykonujemy zdjęcie notatek wykonanych w zeszycie z wizytówką. 

6. Zdjęcie przesyłamy na adres e-mail nauczyciela przedmiotu: lusaa@pokrzywnica.pl ,  

w temacie listu PROSZĘ wpisać nazwisko, imię ucznia, numer lekcji. 

7. Proszę dotrzymać terminów podanych przez nauczyciela. 

8. Praca każdego ucznia zostanie oceniona po powrocie do szkoły.    

 

 

 18.03.2020r. 

Lekcja 1 

Temat: Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne. 

 

Podręcznik: 

 przeczytać ze zrozumieniem informacje do tematu od strony 169 do strony 173; 

 przeanalizować: doświadczenie 5.14 i rysunki dołączone do tematu; 

 napisać notatkę do tematu (możesz skorzystać z Podsumowania - str. 173); 

 wejdź na stronę -> https://epodreczniki.pl/a/prawo-pascala/DS5IpKuBs    zapoznaj się  

z podanymi informacjami, obejrzyj animacje, jeżeli chcesz rozwinąć swoje zainteresowania 

wykonaj doświadczenia PAMIĘTAJ o zachowaniu BEZPIECZEŃSTWA SWOJEGO i INNYCH, 

sprawdź się - rozwiąż test; 

 rozwiąż pisemnie zadanie numer 2 strona 174 (możesz skorzystać z Internetu wyszukując 

informacje). 

 

 

Termin realizacji -> 24.03.2020r. 
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19.03.2020r. 

Lekcja 2 

Temat:  Siła wyporu, prawo Archimedesa. 

 

Podręcznik: 

 przeczytać ze zrozumieniem informacje do tematu od strony 175 do strony 181; 

 przeanalizować: doświadczenie 5.15, 5.16 i rysunki dołączone do tematu; 

 napisać notatkę do tematu (możesz skorzystać z Podsumowania - str. 181); 

 wejdź na stronę -> https://epodreczniki.pl/a/prawo-archimedesa/D15MQ5af8      zapoznaj 

się z podanymi informacjami, obejrzyj animacje, jeżeli chcesz rozwinąć swoje 

zainteresowania wykonaj doświadczenia PAMIĘTAJ o zachowaniu BEZPIECZEŃSTWA 

SWOJEGO i INNYCH, sprawdź się - rozwiąż test; 

 rozwiąż pisemnie zadanie numer 2 strona 181.  

 

Termin realizacji -> 25.03.2020r. 

 


