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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31 marca 2020 roku – WTOREK 

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 Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach 

(c. d.). 

Zadania utrwalające mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych 

podstawach. 

Rozwiąż zad. 1 – 4 s.52 zeszyt ćwiczeń. 

Podane linki pomogą wykonać zadania. 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

https://pistacja.tv/film/mat00301-mnozenie-

poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45 

https://pistacja.tv/film/mat00302-dzielenie-

poteg-o-tej-samej-podstawie?playlist=45 

 

https://pistacja.tv/film/mat00315-potegowanie-

liczb-ujemnych-przypomnienie?playlist=45 

 

 

Anastazja 
Szczygieł 

2. J. Polski Czy słowa 
szesnastowiecznego 
poety są wciąż aktualne? 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim apostrofę. 
Rozpoznaje elementy rytmizujące wypowiedź. Określa 
tematykę oraz problematykę utworu.  

1.Zapoznaj się z utworem Jana Kochanowskiego pt. „Pieśń 
XIV” – przeczytaj lub skorzystaj ze SłuchApki. Pamiętaj, aby 
przeczytać wszystkie przypisy do utworu. 

2.Wykonaj zadania na karcie pracy. Termin – 31 marca.  
 

 

Podręcznik s. 235-236.  

 

SłuchApka 

 

Karta pracy. 

Joanna Baran 

3. j.angielski  S: E-mail formalny- 
kształcenie umiejętności 
pisania.  

Przeczytam notatkę ze strony 167 w podręczniku i pod 
tematem lekcji przepiszę do zeszytu 3 pierwsze kropki z 
notatki. 
 
Przetłumaczę w zeszycie wyrazy: first, after, before, next, 
then, eventually, finally 
 
Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: A,B,C/73 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegor
czyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
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CHĘTNI D/73 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Kształtowanie siły 
mięśniowej trenując z 
obciążeniem własnego 
ciała. 

Dla dziewcząt: Wykonaj trening zaproponowany przez Ewę 
Chodakowską. 
Dla chłopców: Wykonaj trening z wykorzystaniem ciężaru własnego 
ciała. 

trening dla dziewcząt: 
https://youtu.be/kfsfBJGFh2o 
trening dla chłopców: https://youtu.be/oKLMHA9ylYo 

 

 

Maryla Staszek 

5. WDŻ   

 

 

 Maryla 
Staszek 

https://youtu.be/kfsfBJGFh2o
https://youtu.be/oKLMHA9ylYo


      

6. Religia    Elżbieta 
Karczewska 

7. Plastyka     

8.  Muzyka    Elzbieta 
Karczewska 

9. Biologia .   Maryla Staszek 

10. j. niemiecki    Teresa 
Szkodzińska 

11.  Historia     Teresa 
Szkodzińska 

12. Chemia Temat: Równania reakcji 
chemicznych (reakcje 
syntezy i analizy). 

Podstawa programowa: 
III. Reakcje chemiczne 
Uczeń: 
2) podaje przykłady różnych typów reakcji (reakcja syntezy, 

reakcja analizy, reakcja wymiany); wskazuje substraty i 
produkty; 

3) zapisuje równania reakcji chemicznych w formie 
cząsteczkowej i (…)j; dobiera współczynniki 
stechiometryczne (…) 
 
Zadania do wykonania znajdują się w załączniku 
umieszczonym na Classroomie. 
 

Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do chemii „Chemia Nowej Ery 
7” str. 142 - 145 
B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i 
wspierające zrozumienie zagadnienia: 
Materiał udostępniony na platformie 
Epodreczniki.pl 
https://epodreczniki.pl/a/reakcje-syntezy-i-
analizy/DuxLnIPJ5 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
 
A) platforma WSiPnet – ćwiczenia 
interaktywne III.2 i III.3. 
B) ćwiczenia zawarte w materiale dodatkowym 
udostępnionym na platformie Epodreczniki.pl 
 

Katarzyna 
Machoń 

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-syntezy-i-analizy/DuxLnIPJ5
https://epodreczniki.pl/a/reakcje-syntezy-i-analizy/DuxLnIPJ5


13.  Fizyka Temat: Prawo 
Archimedesa 
 

Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
V. WłaśCiwości materii 
Uczeń: 
7)  analizuje siły działające na ciała zanurzone w cieczach 
lub gazach posługując się pojęciem siły wyporu i prawem 
Archimedesa;   
9)  doświadczalnie:   
c) demonstruje prawo Archimedesa i na tej podstawie 
analizuje pływanie ciał; wyznacza gęstość cieczy lub ciał 
stałych,   
 
Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym 
na Classroomie. 
 

Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do fizyki „Spotkanie z fizyką 7” 
str. 105 - 111 
B) Materiały dodatkowe, wspierające 
zrozumienie zagadnienia: 
Materiał udostępniony na platformie 
Epodręczniki.pl 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia 
interaktywne V.7 z działu 
„Wewnętrzna budowa materii” 

B) ćwiczenia w udostępnionym materiale 
na platformie WSiPnet 

 

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. 


