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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 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 
Potęgowanie iloczynu i ilorazu 
cd. 

 Cele: Umie zapisać iloczyn i iloraz potęg o takich 

samych wykładnikach w postaci jednej potęgi. 

1. Zapisz temat do zeszytu Potęgowanie iloczynu i 

ilorazu cd. 
2. Przypomnij sobie wzory i przykłady z ramki w 

zeszycie (s. 231). 

3. Rozwiąż w zeszycie zad. 6 s. 232 i zad. 19 s.259 

(podręcznik). Zwróć uwagę s.232 WSKAZÓWKA!!! 

 

 Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

 
Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Czy reklama może ograniczać 
wolność? 

Cel: Uczeń identyfikuje wypowiedź jako tekst 
publicystyczny. Odróżnia informacje o faktach 
od opinii.  

1.Przeczytaj felieton Krzysztofa Zanussiego 
„Reklama przedawkowana” s.248. Zwróć uwagę 
na uczucia autora.  

2. W zeszycie zrób P. 1-3/249. 

3.Obejrzyj w internecie reklamy Biedronki np. 
Pierogi Leniwe, Bigos, Oliwa z pierwszego 
tłoczenia, Chińszczyzna, Galaretka, Kapusta 
pekińska, Gwiazdka, Konserwy, Ziemniaki, 
Barszcz z uszkami itd.  Zwróć uwagę na dowcip 
językowy w tych reklamach. Analizuj także 
zabiegi językowe w aktualnych reklamach 
telewizyjnych. 

 Podręcznik s.248-249. 

 
 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


3 J.angielski   
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Nauka nowych oraz utrwalenie już 

poznanych przepisów gry w piłkę 
ręczną. 

 Cel: Dowiesz się, jakie są zadania sędziego podczas gry w 

piłkę ręczną. 
1.Przypomnij sobie przepisy gry w piłkę ręczną: 
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-
gry_pilka_reczna 
 
2.Dla chętnych: Zobacz historię najlepszej polskiej 
reprezentacji w piłkę ręczną: 
https://youtu.be/QqoZN89dz5U 

 

https://youtu.be/QqoZN89dz5U 

 

Maryla Staszek 

5 GEOGRAFIA 
Struktura zatrudnienia i 
bezrobocie 

Proszę przeczytać temat 31, a następnie : 
1.Proszę wyjaśnić pojęcia: struktura zatrudnienia, 
bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna 
zawodowo. 
2.Proszę dokonać podziału gospodarki na sektory. 
3. Proszę podać 4 przyczyny i skutki bezrobocia  
w Polsce. 
Odpowiedzi proszę wysłać 
na pppawlas8@gmail.com do 15.04 

 Podręcznik, classroom Przemysław Pawlas 

6 Plastyka Stroik na Wielkanoc. 

Witam!  

Przed tygodniem 01.04  prosiłam Was o wykonanie 

dekoracji na Wielkanoc czyli  STROIKA 

WIELKANOCNEGO.  Przypominam, że termin 

wykonania pracy to 08.04.2020 (środa). Proszę 

dotrzymajcie terminu. 

Zdjęcie pracy proszę wysłać na adres. 

 ekarczewska0173@gmail.com 

Prace wykonane wcześniej (monotypia) proszę 

zachowajcie. Dokończymy je po powrocie do szkoły. 

 

Pozdrawiam i życzę przyjemnej pracy! 

 

dowolne materiały 

 
Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.       
Małgorzata 
Grzegorczyk 

https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna
https://youtu.be/QqoZN89dz5U
https://youtu.be/QqoZN89dz5U
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=3
mailto:ekarczewska0173@gmail.com


8 Muzyka   
  

 

 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Układ nerwowy- rola i budowa. 

 1.Przeczytaj w podręczniku s. 173-176 i zapisz temat lekcji.                                                 

2. Proszę obejrzeć:                                                                       
https://www.cda.pl/video/24875668a                                                                                     
3. W zeszycie naszkicuj dwie połączone komórki nerwowe i 
podpisz elementy  budowy jednej z nich oraz narysuj 
strzałkę, w którym kierunku przechodzi impuls nerwowy.                                                                                                 
4. Przepisz notatkę do zeszytu z zeszytu ćwiczeń: 
„Zapamiętaj” .                                         5. Wykonaj zadania z 
zeszytu ćwiczeń: zad.3 s.88, zad.5 s. 89.                                     
Należy przesłać zdjęcie na adres: 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

https://www.cda.pl/video/24875668a 

 Maryla Staszek 

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. 

https://www.cda.pl/video/24875668a
https://www.cda.pl/video/24875668a

