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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 1 kwietnia 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 Potęgowanie potęgi. Cele: Jak podnieść potęgę do potęgi, jak obliczyć potęgę potęgi, 

kiedy mnożymy wykładniki, jak zmieniać podstawę potęgi, jak 

zapisać liczbę w postaci potęgi, jak znaleźć wspólną postawę. 
1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku s. 229. 

2. Zapisz wzór i przykłady z ramki w zeszycie (s. 229). 

3. Obejrzyj filmiki i wykorzystaj je w swojej pracy. 

3. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 - 4 str. 229 (podręcznik). 

4. Zrób zdjęcie i prześlij na mail nauczyciela. 

 
Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

https://pistacja.tv/film/mat00305-potega-

potegi?playlist=45 

 

https://pistacja.tv/film/mat00306-

przedstawianie-liczb-w-postaci-poteg-jednej-

liczby?playlist=45 

 

 

Anastazja 
Szczygieł 

2. J. Polski Charakterystyka osoby 
mówiącej w wierszu 
Wisławy Szymborskiej 
„Możliwości”. 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim anaforę. 
Charakteryzuje podmiot liryczny. 

1. Zapoznaj się z wyjaśnieniem terminu „anafora” s.238. 
Zapisz krótką notatkę do zeszytu (zwróć uwagę, co to jest i 
gdzie znajduje się anafora, jaką pełni funkcję). 

2.Głośno odczytaj wiersz. Zauważ w wierszu anaforę.  

3.Scharakteryzuj osobę mówiącą. Zapisz 5 cytatów i 
ujawniające się w nich cechy osobowości podmiotu 
lirycznego. 
(np. „Wolę wyjątki” – lubi to, co inne, wyjątkowe, niebanalne, 
odróżniające się od innych.) 

 

Podręcznik s. 237-238. 

Zeszyt przedmiotowy. 

Joanna Baran 
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3. j.angielski     Małgorzata 
Grzegorcz
yk 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Nauka umiejętności 
przeprowadzenia 
rozgrzewki w zależności 
od rodzaju aktywności 
fizycznej. 

 
Cel: Doskonalenie umiejętności przygotowania organizmu do 
wysiłku fizycznego. 
1. Przygotuj sobie trochę miejsca w domu gdzie będziesz mógł 
bezpiecznie ćwiczyć tzn.: 
● zadbaj by nikt i nic nie przeszkadzało Ci podczas wykonywania 
ćwiczeń (odsuń stoły, ławy, krzesła) 
● zadbaj by inne osoby (np. młodsze rodzeństwo) pozostawało w 
bezpiecznej odległości 
 ● przewietrz pokój . 
PAMIĘTAJ: Każda rozgrzewka składa się z trzech części: 
Pobudzenie i ożywienie organizmu: może to być zabawa 

ruchowa, krótki układ taneczny lub zestaw dynamicznych ćwiczeń 
np. pajacyków lub skipów, pomysły znajdziesz tutaj:   
https://youtu.be/IxA4sApBSuA  
Ćwiczenia kształtujące :Te ćwiczenia to wszelkiego rodzaju 

wymachy albo krążenia ramionami czy nogami.                                                          
Rozciąganie dynamiczne: To powtarzające się po sobie ruchy 

powodujące zwiększenie zakresu pracy mięśni np. : 
https://youtu.be/lHllLOtWjcc                    2. Wymyśl krótką 5-10 
minutową rozgrzewkę i wykonaj ją razem z rodzeństwem i/lub z 
rodzicami. 
 

 

dot. pkt. 1 https://youtu.be/IxA4sApBSuA  
Wystarczy, że obejrzysz do 4’15          dot. pkt. 2     
https://youtu.be/lHllLOtWjcc  10 -15 min. 

 

Maryla Staszek 

5. GEOGRAFIA Migracje wewnętrzne i 
zagraniczne 

Proszę o przeczytanie tematów 28 i 29 w podręczniku, a następnie : 
1. Wyjaśnij terminy: migracje, imigracja, emigracja, saldo migracji, 
współczynnik salda migracji, przyrost rzeczywisty , 
współczynnik przyrostu rzeczywistego. 
2. Podaj 3 przyczyny i skutki migracji wewnętrznych i 3 przyczyny i 
skutki migracji zewnętrznych Polaków 
3. Wymień kierunki migracji Polaków. 
Odpowiedzi proszę wysłać na maila pppawlas8@gmil.com do 08.04 
W temacie wiadomości proszę podać imię, nazwisko, klasę, 
przedmiot oraz temat. 

Podręcznik Przemysław 
Pawlas 

https://youtu.be/IxA4sApBSuA
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6. Religia    Elżbieta 
Karczewska 

7. Plastyka Stroik na Wielkanoc Witam!  
Dzisiaj proszę Was o wykonanie dekoracji na Wielkanoc czyli 
 STROIK WIELKANOCNY. Pomysł i materiały pozostawiam waszej 
inwencji twórczej. Możecie użyć dowolnych materiałów i 
pomysłów. Mile widziane elementy w stroiku wykonane 
samodzielnie. 
  Myślę, że chętnie podejmiecie się tej pracy i przy okazji 
będziecie  mieli piękną dekorację która ozdobi stół wielkanocny 
czy wasz pokój.  
 Termin wykonania pracy to 08.04.2020 (środa). Proszę 
dotrzymajcie terminu. 
Zdjęcie pracy proszę wysłać na adres. 
 ekarczewska0173@gmail.com 
Prace wykonane wcześniej (monotypia) proszę zachowajcie. 
Dokończymy je po powrocie do szkoły. 
Pozdrawiam i życzę przyjemnej pracy! 
 

Kolorowe kartony, styropianowe jajka , 
wydmuszki,  świeże gałązki bukszpanu,  klej, 
nożyczki itp 

Elżbieta 
Karczewska 

8.  Muzyka    Elzbieta 
Karczewska 

9. Biologia . Budowa i 
funkcjonowanie układu 
dokrewnego. 

Cele:  

- poznanie budowy i funkcjonowania gruczołów dokrewnych oraz ich 

hormonów 

- wskazywanie położenia gruczołów 

- zrozumienie swoistego sposobu działania hormonów. 

1. Przeczytaj temat z podręcznika. 

2. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

3. Zapoznaj się z materiałami w e-podręczniku (zagadnienie 1, 2, 3), 

obejrzyj filmiki. 

4. W zeszycie przedmiotowym zrób notatkę: 

- Czym są i jak działają hormony? 

- Wymień gruczoły dokrewne i ich hormony. 

- Wyjaśnij antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie insuliny i 

glukagonu. 

5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń- 1-4 str.84-85. 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 

Maryla Staszek 

10. j. niemiecki    Teresa 
Szkodzińska 

11.  Historia     Teresa 
Szkodzińska 

mailto:ekarczewska0173@gmail.com
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12. Chemia    Katarzyna 
Machoń 

13.  Fizyka    Katarzyna 
Machoń 

 

 
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. 


