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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 marca 2020 roku – ŚRODA 

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. Matematyka  

. 

Potęga o wykładniku 

naturalnym 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku ze str. 220 i 221 i 

przeanalizuj przykłady z ramki. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 i 2 str. 

221 z podręcznika. 

 

Podręcznik klasa7. 
Zeszyt do matematyki. 
 

Anastazja 
Szczygieł 

2. J. Polski Przy okrągłym stole – 
symboliczny początek 
rycerstwa. 

1.Przepisz temat do zeszytu. 

2.Przeczytaj tekst wstępny na temat legend arturiańskich i 
tekst „Pierwsza Przygoda Okrągłego Stołu” – str. 228 – 230. 

3. Zapisz P.2. i 4. Str. 231 w zeszycie. 

4. *Chętni. Dodatkowo przeczytaj tekst „Okrągły Stół” str. 
287 i zastanów się nad P. 1 str. 288. 

 

Podręcznik 228-230. 

 

*Podręcznik 287-288. 

 

Joanna Baran 

3. Muzyka    Elżbieta 
Karczew
ska 

4. Religia    Elżbieta 
Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


5. Wychowanie 
Fizyczne 

Wychowanie fizyczne  

 

 

Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej. 

Przypomnij sobie poznane pozycje wyjściowe do ćwiczeń : 

1. Postawa zasadnicza – postawa na baczność.  

2. Rozkrok – nogi rozstawione szerzej niż na szerokość bioder, stopy 

ustawione równolegle do siebie, ciężar ciała spoczywa jednocześnie na 

obu nogach.  

3. Wykrok/Zakrok – wykonuje się stawiając jedną nogę do przodu/do 

tyłu, ciężar ciała spoczywa jednocześnie na obu nogach..  

4. Unik (w przód; w tył; w bok) – wykonuje się z postawy przez ugięcie 

nogi postawnej (obciążonej), wysunięcie drugiej prostej nogi i 

postawienie jej na palce . 

5.Wypad (w przód; w tył; w bok) – wykonuje się poprzez 

wysunięcie/przeniesienie jednej nogi, postawienie jej na podłożu i ugięcie 

w kolanie, ciężar ciała spoczywa na nodze wypadowej. 

6.. Przysiad – wykonuje się przez ugięcie nóg w stawach biodrowych oraz 

kolanowych, pięty dotykają ziemi, biodra ustawione niżej niż kolana 

(tylna część ud dotyka łydek), plecy proste, ramiona wyprostowane w 

górę nad głowę (tworzą z plecami prostą linię).  

7. Przysiad podparty – pozycja j.w. + ramiona oparte o podłoże  

8. Na czworakach – wykonuje się poprzez podpór na ramionach i stopach. 

10. Klęk prosty – kolana na ziemi, tułów wyprostowany, biodra proste, 

ramiona wzdłuż tułowia. 

Wymyśl po dwa ćwiczenia zaczynające się od danej pozycji i wykonaj 

dwie serie po 20 powtórzeń każdego z nich. 

 

 

Ćwiczenia Maryla 
Staszek 



      

6. Geografia Zmiany liczby ludności 
Polski i Europy 

Praca za pomocą platformy Google od godziny 11.00 Platforma Google, podręcznik. Przemysław 

Pawlas 

9. Biologia . 

Higiena i choroby układu 
wydalniczego. 

Cel ogólny: Poznanie chorób układu wydalniczego oraz zasad dbałości o 

układ wydalniczy. 

 

1. Przeczytaj temat z podręcznika str.157-160. 

 Wykonaj zadania z karty pracy. Czas wykonania do 

31.03.2020 r. 

Karta pracy przesłana przez nauczyciela, 

podręcznik 

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. 


