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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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. Matematyka  

Potęga o wykładniku 

naturalnym  c. d. 

 

 Przypomnij treści z poprzedniego dnia (podręcznik str. 

220 i 221). Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad.1 - 5 str. 51. 

 

 

Podręcznik klasa7. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Anastazja 
Szczygieł 

2. J. Polski Współczesny zbiór praw 
człowieka. 
(zapisz do zeszytu) 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone 
wprost i pośrednio. Redaguje notatki. 

1. Zapoznaj się z tekstem „Zwyczajowe prawo 
międzynarodowe” s. 231. 

2. Na podstawie tekstu napisz notatkę: kiedy i gdzie została 
uchwalona Powszechna deklaracja praw człowieka, jakie 
wydarzenia miały wpływ na jej uchwalenie, co było w jej 
treści niezwykle ważne. 

4. Przeczytaj wybrane artykuły Powszechnej deklaracji praw 
człowieka i  zapisz do jakich wartości się odwołuje (np. 
wolność, równość itd.). – P. 4 a), b)/232,233 

5. *Uśmiechnij się. Ustnie P. 5a)/233 
 

Podręcznik s. 231-233. 

 

prawo zwyczajowe – normy prawne powstałe w 
wyniku uznania przez organy państwowe 
panującego zwyczaju za prawo obowiązujące 
(sjp.pwn.pl) 

 

***Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ deklarację 
przyjęto bez sprzeciwów. Wstrzymało się od głosu 
8 krajów: Arabia Saudyjska, RPA oraz państwa 
komunistyczne (w tym Polska).  Deklarację można 
uznać za pierwsze znaczące dokonanie ONZ na 
rzecz ochrony praw człowieka. 

Joanna Baran 

3. Godzina 

wychowawcza 

T: Savoir vivre-czyli 
zasady dobrego 
wychowania.  

Przeczytam co oznaczają słowa savoir vivre.  
Przeczytam o zasadach dobrego wychowania: 
-przy stole 
- w towarzystwie  
Wykonam quiz podsumowujący 
LINK 
 
https://bit.ly/3dvJt1F 

Zasoby internetowe Małgorzata 
Grzegor
czyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://bit.ly/3dvJt1F


 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Codzienna i systematyczna 

aktywność fizyczna. 
Edukacja zdrowotna. 

Zachęcam wszystkich uczniów do  obejrzenia piramidy 

zdrowia. Linki o piramidzie podane poniżej.  Warto 

również zobaczyć jak  przez ostatnie lata piramida 

zdrowia się zmieniała. Powinniście być świadomi, jakie 

znaczenie ma prawidłowe odżywianie dla zdrowia. 

Starać się zmienić swoje nawyki żywieniowe. Umieć 

właściwie interpretować opisy produktów żywieniowych. 

Wiedzieć, ile posiłków spożywać w ciągu dnia (5-6).  

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-

opisem/ 

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-

zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-

dzieci-i-mlodziezy 

 

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-

opisem/ 

 

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-

zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-

dzieci-i-mlodziezy 

 

 

 

Elżbieta 
Karczewska 

5. WDŻ Wartości w życiu 
człowieka- 
odpowiedzialność. 

Odpowiedz krótko na pytania zapisane w karcie pracy.  

Kartę pracy proszę odesłać na maila. 

Termin: do 01.04.2020 r. 

 

 

 

Przesłana karta pracy Maryla 
Staszek 

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-opisem/
https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-opisem/
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy


      

6. Religia Pierwsza wspólnota 
chrześcijańska 

1. Zapisz w zeszycie temat: Pierwsza wspólnota 
chrześcijańska 

2. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 99-
101.  

3. Wypisz w zeszycie cechy pierwszej wspólnoty 
chrześcijańskiej. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1 s. 40 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 

7. Geografia Struktura płci i wieku Informacje w zakładce informatyka/geografia na stronie 
internetowej. 

Podręcznik, platforma Google Przemysław 
Pawlas 

8.  informatyka Programowanie i techniki 
algorytmiczne. 

Informacje w zakładce informatyka/geografia na stronie 
internetowej. 

Podręcznik, platforma Google Przemysław 
Pawlas 

9. Biologia . 

 

  Maryla Staszek 

10. j. niemiecki     

11.  Historia      

12. Chemia     

13.  Fizyka     

 

 
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. 


