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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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 
Notacja wykładnicza - 
ćwiczenia. 

 Cele: Uczeń umie zapisać daną liczbę w notacji 

wykładniczej. Umie stosować notację wykładniczą do 

zamiany jednostek. 

Zapisz temat do zeszytu: Notacja wykładnicza - 

ćwiczenia. 
Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) i wykonaj 

ćwiczenia 1 -7, które znajdują w udostępnionych 

materiałach z matematyki. 

 

Zeszyt do matematyki 

  

https://epodreczniki.pl/a/notacja-

wykladnicza-liczb/DLsZImdbD 

 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski Szkoła pisania. Opowiadanie. 

 

Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w 
następujących formach gatunkowych: 
opowiadanie. 

1.Powtórzymy z klas młodszych wiadomości na 
temat opowiadania, a także pisania wypowiedzi 
bohaterów w formie mowy zależnej i 
niezależnej. 

2.Zapoznaj się z materiałem w aplikacji 
Classroom. 

 

 

Podręcznik s. 263-264. 

Zeszyt ćwiczeń II s.18-19.  

Dodatkowe materiały w Classroom. 

 

 

 
 

Joanna Baran 

3 Geografia Powtórzenie wiadomości 

Proszę o uzupełnienie karty pracy dołączonej do 
materiału na classroom i przesłanie do 26.04. Temat 
obejmuje dwie jednostki lekcyjne. W przyszłym 
tygodniu spróbujemy napisać sprawdzian. 
 

Podręcznik, karta pracy P. Pawlas 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DLsZImdbD
https://epodreczniki.pl/a/notacja-wykladnicza-liczb/DLsZImdbD
https://classroom.google.com/u/3/c/NTU3ODM0NzY2OTBa/m/NzgzMTQ0MzM5OTVa/details


4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Poznajemy największe sukcesy 

polskich sportowców. 

Cel: Poznasz sylwetki najwybitniejszych polskich 
sportowców oraz ich największe osiągnięcia. Igrzyska 
Olimpijskie w Montrealu-1976. 
1.Obejrzyjfilm: https://youtu.be/i2l8jnvH6dw 
2.Zastanów się: 
•Która dyscyplina sportu z oglądanych na filmie najbardziej 
Ci się podoba?                            •Którą z nich 
chciałbyś/chciałabyś spróbować uprawiać na lekcji w-f.                                   
•Przypomnij sobie, którą z nich już próbowałeś/aś 
uprawiać?  

 

  

https://youtu.be/i2l8jnvH6dw 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ   
 

 

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka Nowe media w sztuce. 

Witam!  

1. Przypominam, że termin przesłania pracy 

zadanej 15.04 (środa) już minął a pracę 

przysłało ledwie 38 % uczniów. 

2. W dniu dzisiejszym proszę wykonajcie pracę 

wybierając jeden temat zaproponowany na s. 

51 w podręczniku w punkcie Ćwiczenia.  

3. Termin wykonania pracy -30 .04. Prace 

nadesłane po terminie nie będą brane pod 

uwagę. 

4. Na zaległe prace i zadania czekam do 22.04. 

 

Technika dowolna Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.   
  
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka  . 

  
 
 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Choroby i higiena układu 

nerwowego. 

  

Cel: Dowiesz się, jakie czynniki wywołują stres. Wyjaśnisz, 
jak radzić sobie ze stresem. Określisz znaczenie snu w 
funkcjonowaniu organizmu. Poznasz wybrane choroby 
układu nerwowego.  
Podręcznik str.185-189. 

 Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 

Maryla Staszek 

https://youtu.be/i2l8jnvH6dw


1.W zeszycie należy wykonać notatkę według punktów: 
a)Wymień choroby układu nerwowego. 
b)Scharakteryzuj wybraną chorobę. 
c)Wpływ stresu na organizm. 
d)Sposoby radzenia sobie ze stresem (5 sposobów). 
e)Znaczenie snu. 
f)Profilaktyka chorób układu nerwowego (8-10 punktów). 
2. Zeszyt ćwiczeń – zad.1-5 str.94-95. 
3.Termin wykonania : do 24.04.2020. Brak pracy domowej- 
1. 
5. Wykonaną pracę prześlij na adres mailowy nauczyciela. 

 

 

 

10 J. niemiecki 
  

 
    

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 
 

 
 

 
 

Teresa Szkodzińska 

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. 


