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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 marca 2020 roku - CZWARTEK 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. Lekcji 
wg. 

planu 

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do wykorzystania, 
linki do stron edukacyjnych i ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1. J. Angielski T: Articles and 
demonstratives- 
dodatkowe ćwiczenia 
utrwalające zaimki 
wskazujące i przedimki. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/artikel.htm 
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-
exercise-articles-2.php 
https://agendaweb.org/grammar/articles-beginners-
exercises.html 
https://agendaweb.org/grammar/demonstratives-exercises.html 
Linki utrwalające zagadnienia  
Do wykonania 
Karty pracy wysłane przez nauczyciela 
Termin do 25 marca 

Karty pracy przesłane uczniom Małgorzata 
Grzegor
czyk 

2. J. Polski Porozumiewamy się 
przez Internet. Kultura 
języka. 

Zapoznaj się z informacjami i ćwiczeniami na temat 
języka -slangu internetowego (e-podręcznik). 

https://epodreczniki.pl/a/chytre-szyfry---w-kregu-
skrotowcow-i-emotikonow/DAz4psa7p 
 

Joanna Baran 

4. Matematyka Równania - powtórzenie Równania zadania tekstowe. Sprawdź, czy umiesz 

Zad. 1 – 4 str.203 
Podręcznik 

https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-rownan-
do-rozwiazywania-zadan-tekstowych/DgThRejcc 

 

Anastazja 
Szczygieł 

5. Wychowanie 
Fizyczne 

Przypomnienie 
najważniejszych zasad 
gry w tenisa stołowego 

Przypomnij sobie zasady gry, zwróć uwagę na rozdziały: 
10. Podanie.  
10.2. Wolna ręka.  
10.3. Podrzucanie piłeczki. 
11.2. Dotknięcie piłeczki o siatkę. 

12. Punkt. 

Przepisy gry w tenisa stołowego  

https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedziowi
e_przepisy.pdf 

 

Maryla 
Staszek 
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6. Muzyka Utrwalenie wiadomości ,, 
orkiestra symfoniczna” 

https://learningapps.org/1521747  - link do aplikacji utrwalającej Ćwiczenia utrwalające Elżbieta 
Karczewska 

7. Plastyka Monotypia Proszę o dokończenie prac rozpoczętych na ostatnich 
zajęciach 

Praca plastyczna Elżbieta 
Karczewska 

8.  Religia Zesłanie Ducha Świętego  
utrwalenie 

Proszę o wykonanie ćwiczeń 1,2,3 s. 39 (zeszyt ćwiczeń) 
 
 
 

Zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

9. Biologia . 

 

W ramach podsumowania funkcjonowania układu 
krwionośnego obejrzyj lekcję aktywując podany link. Jako 
pracę domową wykonaj zadania, które znajdują się na 
końcu lekcji z linka 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-
krwionosny/D1EvM4VJ4 

Maryla Staszek 

 

 
Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)           
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno- 
wychowawcze i opiekuńcze. 

https://learningapps.org/1521747

