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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 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 Działania na potęgach cd. 

 Cele: Umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego, stosując działania na potęgach. 

1. Zapisz temat do zeszytu: Działania na potęgach 

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

233). 

3. Ponownie obejrzyj filmik (do końca) i wykorzystaj 

w swojej pracy. 

4. Rozwiąż w zeszycie zad. 7 - 9 s. 234 (podręcznik). 

5. Termin wykonania 22.04.2020. 

 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 Język i środki w reklamie 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty 
tekstu publicystycznego. Porządkuje informacje 
w zależności od ich funkcji w przekazie.  

1.Wykonaj ćwiczenia związane z czytaniem ze 
zrozumieniem i językowymi środkami w 
reklamie ćw.1-5/7-10. 

 Zeszyt ćwiczeń II s. 7-10 

 
 

Joanna Baran 

3 GEOGRAFIA  Urbanizacja 

Proszę o przeczytanie tematu 33 w 
podręcznikach, a następnie o uzupełnienie karty 
pracy dołączonej do zadania na Google 
classroom. 
Prace proszę przesłać do oceny pod adres 
pppawlas8@gmail.com do 22.04 

 Podręcznik, karta pracy P. Pawlas 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym?playlist=45
https://pistacja.tv/film/mat00311-dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym?playlist=45


4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Utrwalenie znajomości przepisów 

gry w piłkę ręczną. Cz.2 

 Cel: Przypomnisz sobie podstawowe przepisy gry w piłkę 

ręczną. 

 1.Wykonaj plakat promujący dyscyplinę sportu - piłkę 
ręczną ( należy przesłać zdjęcie do 20.04.2020 r.) 

 
 

http://13lo.szczecin.pl/sport/biblioteczka/przepisy_pr.
pdf 

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 Dojrzewanie – rozwój fizyczny. 

Lekcja dla dziewcząt. 

 Cel: uświadomienie uczestniczkom zajęć celowości zmian 

zachodzących w ich organizmach i potrzebę ich akceptacji. 
1. Karta pracy przesłana przez nauczyciela – pracuj 

zgodnie z instrukcją. 
Termin odpowiedzi – 23.04.2020 r. 

 
Karta pracy  

Maryla Staszek 

6 Religia Prześladowanie chrześcijan. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1. Zapisujemy temat w zeszycie.  

Prześladowanie chrześcijan. (kolor żółty- 

czas wielkanocny) 

2.  Na początku proponuję przeczytanie 

fragmentu z Pisma Świętego Łk 21,12-19 w 

podręczniku na stronie 108. 

Jezus te słowa skierował do swoich uczniów.  

Zapowiedział, że jego wyznawcy będą 

prześladowani z uwagi na wyznawaną wiarę. 

Pierwszym takim męczennikiem o którym 

mówiliśmy był św. Szczepan.  

3. Na  podstawie tekstu w podręczniku str. 109 

uzupełnij zadanie 1 w ćwiczeniach. str. 43. 

4. Odpowiedzi należy przesłać do sprawdzenia. 

 5 poprawnych odpowiedzi  ocena 

bardzo dobra. 

 Termin 16.04 

WAŻNE! Proszę o przesłanie 

wszystkich zaległych prac o które 

prosiłam wcześniej. Termin 16.04 . Po 

tym terminie wstawiam 1.  

Pozdrawiam! 

 

Podręcznik , zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 Nałogi- moja świadomość 
zagrożeń. 

 Zastanowię się: 
Czy posiadanie zainteresowań jest ważne? 
Czy brak zainteresowań ma jakiś związek z 
nałogami? 
Jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą nuda? 
Dowiem się co to jest nałóg i nawyk i jakie skutki 
ze sobą niosą. 
Wykonam zadanie zamiesczone na Classroom i 

 Karta pracy 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

http://13lo.szczecin.pl/sport/biblioteczka/przepisy_pr.pdf
http://13lo.szczecin.pl/sport/biblioteczka/przepisy_pr.pdf


przyjrzę się mapie mentalnej( zródło z internetu) 

8 INFORMATYKA  Powtarzanie poleceń 

1. Proszę przeczytać w podręcznikach punkt 
drugi tematu 4.3 na stronie 138. 
2. Proszę wykonać ćwiczenia 3 i 4 ze str. 139 i 
udostępnić mi , wysłać zdjęcie, film lub zrzut 
ekranu za pomocą poczty gmail na mój adres 
pppawlas8@gmail.com do 22.04 
 
Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam 
w wykonaniu zrzutu ekranu oraz wysłaniu listu z 
załącznikiem: 
Udostępnianie projektu: 
https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL
1pg 
Zrzut ekranu - 
https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlH
vOw 
Wysyłanie emaila z załącznikiem - 
https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9e
m0 

 

Podręcznik, Scratch, You Tube 

P. Pawlas 

9 Biologia    

   

 

 

  

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. 


