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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 kwietnia 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  Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 

 Cele: Zna wzór na potęgowanie 

iloczynu i ilorazu. Umie zapisać w 

postaci jednej potęgi iloczyny i 

ilorazy potęg o takich samych 

wykładnikach. 

1. Zapisz temat do zeszytu 

Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 
2. Zapoznaj się z tematem w 

podręczniku s. 231. 

3. Zapisz wzory i przykłady z ramki 

w zeszycie (s. 231). 

4. Obejrzyj filmiki i wykorzystaj je 

w swojej pracy. 

5. Rozwiąż w zeszycie zad. 1, 2 i 3 

s. 232 (podręcznik). 

6. Wykonane zadania prześlij w 

formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

 

https://pistacja.tv/film/mat00303-mnozenie-poteg-o-

jednakowych-wykladnikach?playlist=45 

 

https://pistacja.tv/film/mat00304-dzielenie-poteg-o-

jednakowych-wykladnikach?playlist=45 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Skarbiec języka. 

Co to jest homonim? 

Cel: Uczeń rozumie znaczenie 
homonimów.  

1.Homonimy to wyrazy, które 
mają takie samo brzmienie, 
ale zupełnie inne znaczenia 
np. korek, myszka, zamek, 
klucz, masaż/masarz. 

2.Zapoznaj się z tematem w 
podręczniku i przykładami 
homonimów. 

3.Zrób ćwiczenia 1-4 w 
zeszycie ćwiczeń. W razie 

 Podręcznik s. 246-247. 

Zeszyt ćwiczeń II ćw. 1-4 s.34-35. 

 

www.sjp.pwn.pl 

 
 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00303-mnozenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00303-mnozenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00304-dzielenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00304-dzielenie-poteg-o-jednakowych-wykladnikach?playlist=45
http://www.sjp.pwn.pl/


wątpliwości  możesz korzystać 
ze słownika języka polskiego 

 

3 J.angielski 

 S.Hobby- ćwiczenia 
leksykalne. Zainteresowania, 
sprzęt potrzebny do 
rozwijania zaonteresowań. 

 Uzupełnię i przepiszę do 
zeszytu: 
Podręcznik 
A/108(tabelka) 
C(słówka z ramki)+ tłumaczenie 
E/109 
Go: 
Do: 
Play:  
+ wyrażenia z zadania D 
 
Zeszyt ćwiczeń 
A,B,C/79 
D,E,F/80 
 

 Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Idee olimpijskie starożytnego i 

nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 Cel: Uczeń rozumie i opisuje ideę 

starożytnego i nowożytnego ruchu 
olimpijskiego. 

Zapoznaj się materiałem Idee 

olimpijskie (platforma Classroom- 

karta pracy). 

Proszę o przesłanie odpowiedzi do 8 

kwietnia na adres : 

maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

 

Platforma Classroom- karta pracy 

Maryla Staszek 

5 WDŻ       Maryla Staszek 

6 Religia . 
 

 

 
Elżbieta Karczewska 



7 Godz.wych.       
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka   
  

 

 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia       Maryla Staszek 

10 J. niemiecki       Teresa Szkodzińska 

11 Historia       Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 
 Równania reakcji chemicznych 

(reakcje wymiany). 

 

 Podstawa programowa: 

Uczeń: 

III.2) podaje przykłady różnych 

typów reakcji (reakcja syntezy, 

reakcja analizy, reakcja 

wymiany); wskazuje substraty i 

produkty; 
III.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) Materiał udostępniony na platformie Epodreczniki.pl  
B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 
Podręcznik do chemii „Chemia Nowej Ery 7” str. 146 - 147 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 
A) ćwiczenia interaktywne w materiale udostępnionym na 
platformie Epodreczniki.pl  

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 
 Pierwsza zasada dynamiki 

Newtona. 

 

 1.Podstawa programowa: 

Uczeń: 
II.14) analizuje zachowanie się ciał 
na podstawie pierwszej zasady 
dynamiki;  

2. 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+pier
wsza+zasada+dynamiki&view=detail&mid=B7F289FD2F11E1E0079

Katarzyna Machoń 
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II.18) doświadczalnie:   
a) ilustruje I zasadę dynamiki, (…) 
 
 
 
Zadania do wykonania znajdują się 
w załączniku umieszczonym na 
Classroomie. 

 

BB7F289FD2F11E1E0079B&FORM=VIRE 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 
platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne II.14  
z działu „Ruch i siły” 

 

 

 
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. 


