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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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 Działania na potęgach. 

 Cele: Umie doprowadzić wyrażenie do prostszej 

postaci, stosując działania na potęgach. 

1. Zapisz temat do zeszytu Działania na potęgach. 

2. Przypomnij sobie wzory i przykłady z ramki (s. 

233). Zapisz  je w zeszycie WAŻNE !!! (s. 233). 

3. Wykonaj ustnie ĆWICZENIE s. 233. 

4. Zapoznaj się z tekstem na s. 234. 

5. Obejrzyj filmik i wykorzystaj je w swojej pracy. 

6. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 - 6 s. 234 (podręcznik). 

7. Termin wykonania 20.04.2020. 

 Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

 

 https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-

na-potegach-o-wykladniku-

naturalnym?playlist=45 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Reklama jako komunikat 
językowy. 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty 
tekstu publicystycznego. 

1.Przeczytaj tekst Jerzego Bralczyka „Język 
reklamy” s. 250-251. 

2.Na podstawie tekstu napisz przykłady 
tekstów, których poetykę wykorzystuje się w 
reklamie. Podaj po jednym przykładzie reklam, 
które nawiązują do tych stylów. P. 3a)b) s.251. 

3.Podczas oglądania reklam w telewizji, 
internecie lub czasopismach zastanów się, czy 
reklamy są głośniejsze od innych komunikatów, 
jakie środki językowe wykorzystują, by zwrócić 
naszą uwagę. 

 Podręcznik s. 250-251. 

Zeszyt przedmiotowy. 

 
 

Joanna Baran 
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3 J.angielski   
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Zestawy ćwiczeń. 

 Cel: Uczeń demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących 

wybrane zdolności motoryczne. 
 Karta pracy dostępna przez Classroom. 

Karta pracy 

Maryla Staszek 

5 GEOGRAFIA  Miasta w Polsce 

 Na podstawie wiadomości z podręcznika (temat 
32) wykonaj następujące polecenia: 
• wyjaśnij znaczenie terminu miasto 
• wymień 3 przyczyny rozwoju największych 
polskich miast 
• podaj funkcje miast 
• podaj po 2 przykłady miast pełniących różne 
funkcje 
• w dwóch zdaniach charakteryzuj przemiany 
współczesnych miast 
• wymień 4 problemy mieszkańców dużych 
miast.  
Odpowiedzi proszę przesłać do 22.04 na 
pppawlas8@gmail.com 

 Podręcznik Przemysław Pawlas 

6 Plastyka Nowe media w sztuce. 

Witam!  

1. Zapisz w zeszycie temat. 

2. Zapoznaj się z wiadomościami s. 48-50. 

3. Odpowiedz na pytania w zeszycie na podst. 

wiadomości 

 z podręcznika.  

- Co nazywamy nowymi mediami? 

- Co składa się na sztukę nowych mediów? 

- Wymień 2 przykłady tematów 

podejmowanych przez współczesnych 

artystów. 

- Wymień trzy narzędzia sztuki nowych 

mediów. 

        4. Odpowiedzi w formie zdjęcia prześlij na moją 

pocztę.  

                  Termin – 15. 04 

 

podręcznik Elżbieta Karczewska 



7 Godz.wych.       
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka   
  

 

 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   Ośrodkowy układ nerwowy. 

 Cele: Dowiesz się, z jakich części składa się mózgowie i 

jakie pełni funkcje. Poznasz budowę i funkcje rdzenia 
kręgowego. 

1. Wykonaj zadania – karta pracy dostępna przez 
Classroom.  

 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Karta pracy 

Epodręczniki.pl 

https://www.cda.pl/video/292771234     Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 Śniadanie i obiad. 

Thema: Frühstück und 
Mittagessen 

 Zapoznam się z ilustrowanym słowniczkiem potraw i 

produktów spożywczych w ćwiczeniu 1 i 3 str. 62 – 
63. 
Zapiszę temat lekcji umieszczony na początku str. 62. 
Przepiszę nazwy potraw i  produktów spożywczych z    
ćwiczenia 1 i 3 str. 62 – 63 do zeszytu. 
Wykonam ćwiczenia 1, 3 i 5 z zeszytu ćwiczeń str. 64 
– 65. 

 

 Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia       Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 
  
 

  
 

  Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 
 

  
  

 

Katarzyna Machoń 

 

 

https://www.cda.pl/video/292771234


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. 


