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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 kwietnia 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 Pisownia partykuły „nie” 
z różnymi częściami 
mowy. (część 1) 

Cel: Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy. Zna 
zasady pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.  

1. Powtórzyliśmy już wiadomości o częściach mowy. Teraz 
przypomnijcie sobie zasady pisowni „nie” z tymi częściami 
mowy – podręcznik s. 244. Zróbcie krótką notatkę według 
własnego pomysłu. 

2. W zeszycie ćwiczeń zrób polecenia dotyczące czasownika, 
rzeczownika, przymiotnika, liczebnika czyli ćw.1-7/75-78. W 
razie wątpliwości – pytaj nauczyciela. 

/Dalsza część w poniedziałek/ 

 Podręcznik s. 244-245. 

 

Zeszyt ćwiczeń s. 75-78. 

Joanna Baran 

3. j.angielski  S:Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 
6. 

Wykonam ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: 
A,C,D/76 
A,B,C,D/77 
 
Przygotuję się do kartkówki ze słówek ze słownika(z tych 
części, które kazałam sobie zaznaczyć) z rozdziału 6.Termin 
6 kwietnia. 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegor
czyk 

4. Wychowanie 
fizyczne 

   Maryla Staszek 

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


5. WDŻ    

 
Maryla 

Staszek 



      

6. Religia    Elżbieta 
Karczewska 

7. Godz.wych.   
 
 

 Małgorzata 
Grzegorczyk 

8.  Muzyka    Elzbieta 
Karczewska 

9. Biologia Zaburzenia funkcjonowania 

układu dokrewnego. 

1.Proszę przeczytać podręcznik s. 170-172. 

2.Proszę obejrzeć: 

https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY 

3.Proszę wykonać zad. 1,2 i 3 s. 86 zeszyt ćwiczeń. 

4.Napisz w zeszycie przyczyny i objawy cukrzycy typu I i cukrzycy typu II. 

5.Równowaga hormonalna jest potrzebna do prawidłowej pracy 
organizmu, gdy jest ona zaburzona mamy do czynienia z nadczynnością 
(gruczoł wydziela zbyt dużo hormonów) lub niedoczynnością (gruczoł 
wydziela zbyt mało hormonów) gruczołu. Napisz, jakie choroby są 
spowodowane nadmiarem i niedoborem hormonu wzrostu oraz wypisz 
choroby tarczycy – stosując ten sam podział (spowodowane 
nadczynnością i niedoczynnością).     

Proszę o przesłanie na pocztę elektroniczną: 

maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

– wykonanych zadań z punktu 3, 4 i 5. – proszę o przesłanie do 7 
kwietnia. 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY 

 

Maryla Staszek 

10. j. niemiecki    Teresa 
Szkodzińska 

11.  Historia     Teresa 
Szkodzińska 

12. Chemia Temat: Sprawdzian 
wiadomości z działu 

Podstawa programowa: 
1.Podstawa programowa: 

Sprawdzian udostępniono na platformie WSiPnet 
(proszę o wykonanie testu tych, którzy jeszcze tego 

Katarzyna 
Machoń 

https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY
mailto:maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY


„Łączenie się atomów”. Treści nauczania – wymagania szczegółowe II.8 – II.15 
 

nie uczynili). 
 

13.  Fizyka Temat: Prawo 
Archimedesa – 
rozwiązywanie zadań. 
 

Podstawa programowa: 
 
1.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,   
 

2. Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do fizyki „Spotkanie z fizyką 7”  
str. 105 - 111 
 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 

A) ćwiczenia V.7 na WSiPnet oraz w 
udostępnionym materiale na platformie 
Epodreczniki.pl (tylko dla tych, którzy 
jeszcze nie wykonali zadań) 

B) zadania z podręcznika str.108 i 113. 
 

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. 


