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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 kwietnia 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 Potęgowanie potęgi cd. Cele: Ćwiczenia utrwalające potęgowanie potęgi. 

1. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 5 s. 53. 

2. Podane linki pomogą w rozwiązaniu zadań. 

3.Termin wykonania 06.04.2020. 

4. Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Zeszyt ćwiczeń 

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 Składniowe środki 
stylistyczne. Powtórzenie 
i uzupełnienie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim środki 
stylistyczne. 

1.Przypomnij sobie środki stylistyczne, które związane są ze 
składnią (czyli budową wypowiedzeń) – ćw. S.122. Zrób 
krótką notatkę w zeszycie – wypisz je (pamiętaj o anaforze). 

2. Przeczytaj utwór J. Tuwima „Trawa” i wykonaj ćw. 1/123. 
W razie wątpliwości kontaktuj się z nauczycielem. 

 Zeszyt ćwiczeń II s.122-123. Joanna Baran 

3. j.angielski     Małgorzata 
Grzegor
czyk 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Utrwalenie znajomości 
przepisów gry w siatkówkę. 

 
Cel: Przypomnisz sobie podstawowe przepisy gry w siatkówkę. 
Zobacz,  jak Polska zdobywa mistrzostwo świata w 2018 r.:  

https://www.youtube.com/watch?v=5c8w6Gg3FtA 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5c8w6Gg3FtA 

 

Maryla Staszek 
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5. WDŻ Komunikacja w rodzinie. Cel: uświadomienie uczniom potrzeby budowania bliskich relacji w rodzinie. 
Zastanów się jak Twój pobyt w domu wpływa na relacje w rodzinie. 
Co pomaga w skutecznym porozumiewaniu się, a co utrudnia skuteczne 
porozumiewanie się?- karta pracy. 

 

 

Karta pracy w załączniku na platformie Classroom. 

 

Maryla 
Staszek 



      

6. Religia Święci Piotr i Paweł 
filarami Kościoła. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1. Zapisujemy temat w zeszycie. Święci Piotr i Paweł 

filarami Kościoła.   ( podkreślamy na fioletowo) 
2. Zapoznajecie się z informacjami s. 106 i 

wyszukujemy informacje o Świętym  Piotrze i 
Pawle. 

3. Pod tematem w zeszycie zapisujemy pierwsze 
zdanie z pkt. Zapamiętaj. 

4. Zeszyt Ćwiczeń zad. 1 s. 42 wpisujemy wyszukane 
w tekście informacje. 

5. Utrwalamy wiedzę przy pomocy poniższego linku. 
https://learningapps.org/6915294 
 

6. Przypominam o przesłaniu zaległych prac 
dotyczących powstania Ewangelii. 

Pozdrawiam ! 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

https://learningapps.org/6915294 
Elżbieta 

Karczewska 

7. Godz.wych. Zdrowy styl odżywiania. 
Czy wiesz co jesz? 

Na podstawie zasobów internetowych i wiadomości z lekcji 
biologii odpowiem na pytania: 
-jakie znaczenie mają wskazane składniki pokarmowe i w jakich 
produktach możemy je znaleźć? 
*białka, sole mineralne, węglowodany, tłuszcze, witaminy 
-przypomnę sobie i przeanalizuje, jak wygląda piramida zdrowego 
odżywiania 
-na podstawie pozyskanych informacji wypiszę 10 zasad zdrowego 
odżywiania 
-odpowiem na pytania z ankiety i dowiem się, czy moja dieta jest 
prawidłowa 
LINK 
https://cutt.ly/ntYcwsm 
 
 

Materiały multimedialne i karty pracy dostępne 
w Internecie 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8.  GEOGRFIA  Proszę przeczytać temat 30 i odpowiedzieć na pytania: 

1. Podaj 3 cechy struktury narodowościowej ludności 

Polski na tle wybranych państw Europy 

2. Wymień główne skupiska mniejszości narodowych 

w Polsce i wskazuje je na mapie 

3. Scharakteryzuj społeczności etniczne w Polsce 

4. wyjaśnij pojęcia: społeczność etniczna, mniejszość narodowa, 

mniejszość etniczna. 

Odpowiedzi proszę przesłać na pppawlas8@gmail.com. 

 

Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu zrzutu 

ekranu oraz wysłaniu listu z załącznikiem: 

Udostępnianie 

projektu: https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL1pg 

Podręcznik,  Przemysław 

Pawlas 
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Zrzut ekranu - https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 

Wysyłanie emaila z załącznikiem -

 https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

 INFORMATYKA Programowanie w języku 
Scratch. 

1. Proszę przeczytać w podręcznikach punkt pierwszy tematu 4.3 
na stronach 136-138 
2.Proszę zalogować się w aplikacji Scratch, jeżeli nie jest to 
możliwe, proszę o zainstalowanie wersji Scratch offline. 
 
W poniższym linku znajdziecie film nagrany przez Waszego 
rówieśnika, jak należy pobrać i zainstalować program: 
https://www.youtube.com/watch?v=2oFuXiXGu_I 
 
3. Proszę  wykonać ćwiczenia 1 i 2 ze str. 138 i udostępnić mi , 
wysłać zdjęcie, film lub zrzut ekranu za pomocą poczty gmail na 
mój adres pppawlas8@gmail.com do 09.04 
 
Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu 
zrzutu ekranu oraz wysłaniu listu z załącznikiem: 
Udostępnianie projektu: 
https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL1pg 
Zrzut ekranu - 
https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 

Wysyłanie emaila z załącznikiem - 
https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

Scratch, podręcznik P. Pawlas 

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. 
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