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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 marca 2020 roku – PIĄTEK 

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  

 

 

  
 

 
Anastazja 

Szczygieł 

2. J. Polski Zasady poprawnej 
komunikacji 
niewerbalnej. 

Cel: Uczeń rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków 
komunikacji. Rozumie, na czym polega etykieta językowa.  

1.Pamiętaj, że grzeczność to nie tylko odpowiednie słowa 
czy zwroty grzecznościowe. O grzeczności świadczą także: 
siła głosu, tempo mówienia, spojrzenie, postawa ciała i 
gesty – czyli komunikacja pozasłowna.  

2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku s. 234-235.  

3. Zapisz w zeszycie notatkę – wymień cztery niejęzykowe 
zachowania grzecznościowe.  

4. Ustnie zrób P. 2/234 i 3/235. 

5. Pamiętaj, aby na co dzień stosować zasady poprawnej 
komunikacji niewerbalnej.   

 

Podręcznik s. 234-235. 

 

*** Dodatkowa praca dla chętnych. 

Czy kultura języka jest ważna w naszym życiu? 
Napisz rozprawkę.  

(dokument tekstowy – gmail nauczyciela – termin 
31 marca) 

Joanna Baran 

3. j.angielski T:Places in a Town- 
miejsca w mieście. 
Ćwiczenia leksykalne.  

Wykonam ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 
B str 68        A,B str 69          C,D,E str 70 
Wszytskie ćwiczenia opierają się na znajomości słownictwa 
ze strony 140 w podręczniku( adjectives, building and 
places, giving directions, phrasal verbs, asking for 
directions) 
Karta pracy dostępna w linku  

https://cutt.ly/1tmWOjQ 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Karta pracy 

Małgorzata 
Grzegor
czyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://cutt.ly/1tmWOjQ


 

4. Wychowanie 
fizyczne 

   

 

 

 

Elżbieta 
Karczewska 

5. WDŻ   

 

 

 Maryla 
Staszek 



      

6. Religia    Elżbieta 
Karczewska 

7. Plastyka     

8.  Religia     

9. Biologia Powtarzamy wiadomości 
o układzie wydalniczym. 

Pracuj z kartą pracy zgodnie z instrukcją. 

Odpowiedzi proszę odesłać na maila. 

Termin: do 31.03.2020 r. 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Karta pracy przygotowana przez nauczyciela 

Maryla Staszek 

10. j. niemiecki Was kanast du Und was 

Musset du machen? 

1. Przepisz temat lekcji ze strony 54 do zeszytu. 
2. Zapisz  w zeszycie odmianę czasowników modalnych : müssen i 
können z ćwiczenia 5 str. 55 lub z podsumowania punkt 3 str. 57. 
3. Wykonaj zadania 1, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń str. 54. 
 

Do wglądu nauczyciela Teresa 
Szkodzińska 

11.  Historia Kultura polska na 

przełomie XIX i  XX wieku 

Przeczytaj tekst str. 148- 151 i wykonaj polecenia. 
1. Zapisz temat lekcji do zeszytu. 
2. Przypomnij pojęcia, praca organiczna i praca u podstaw.  
3. Wymień 4 przedstawicieli oraz ich 1 dzieło w okresie: 
A. Pozytywizmu, 
B. Młodej Polski 

 Podręcznik str. 141 – 145. Odpowiedz krótko na 
pytania w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij na adres 
mailowy tera.ups@o2.pl. Sprawdzenie za pomocą 
maila. 

Teresa 
Szkodzińska 

12. Chemia Temat: Zjawisko fizyczne 
 a reakcja chemiczna. 

Podstawa programowa: 
Uczeń: 
III. 1) opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 
podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych 
zachodzących w otoczeniu człowieka; projektuje i przeprowadza 
doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; 
na podstawie obserwacji klasyfikuje przemiany do reakcji 
chemicznych i zjawisk fizycznych;  
III.2) (…) wskazuje substraty i produkty. 
 
Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym 
na Classroomie. 

 

2. Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do chemii „Chemia Nowej Ery 7” 
str.26 - 28 
B) Materiały dodatkowe, wspierające zrozumienie 
zagadnienia: 
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-fizyczne-a-
przemiana-chemiczna/DhuJQsQJY 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 
III.1  
B) ćwiczenia zawarte w materiale dodatkowym. 

 

Katarzyna 
Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-fizyczne-a-przemiana-chemiczna/DhuJQsQJY
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-fizyczne-a-przemiana-chemiczna/DhuJQsQJY


13.  Fizyka Temat: Pierwsza zasada 
dynamiki Newtona 
 

Podstawa programowa: 
Uczeń: 
II.14) analizuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady 
dynamiki;  
II.18) doświadczalnie:   
a) ilustruje I zasadę dynamiki, (…) 
 
Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym 
na Classroomie. 

 

Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do fizyki „Spotkanie z fizyką 7” str. 
162 -169 
B) Materiały dodatkowe, wspierające zrozumienie 
zagadnienia: 
https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+od+
podstaw+pierwsza+zasada+dynamiki&view=detail&
mid=B7F289FD2F11E1E0079BB7F289FD2F11E1E00
79B&FORM=VIRE 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne II.14 z 
działu „Ruch i siły” 

 

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. 

https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+od+podstaw+pierwsza+zasada+dynamiki&view=detail&mid=B7F289FD2F11E1E0079BB7F289FD2F11E1E0079B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+od+podstaw+pierwsza+zasada+dynamiki&view=detail&mid=B7F289FD2F11E1E0079BB7F289FD2F11E1E0079B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+od+podstaw+pierwsza+zasada+dynamiki&view=detail&mid=B7F289FD2F11E1E0079BB7F289FD2F11E1E0079B&FORM=VIRE
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