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KLASA VII 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 17 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 

Tajemniczy świat ballady 

Adama Mickiewicza pt. 

„Świtezianka”. 

 

Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję literacką, 

rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i 

fantastyczne w utworach. Określa tematykę oraz 

problematykę utworu.  

1. Rozpoczynamy kolejny podrozdział 

zatytułowany „Niepisane prawa” lekturą 

obowiązkową. Prawa nie zawsze spisywano i 

zatwierdzano. Moralność ludowa 

funkcjonowała wśród danej społeczności i była 

przez nią uznawana. Kto nie przestrzegał tych 

zasad, musiał ponieść karę. Opowiada o tym 

utwór Adama Mickiewicza.  

2.Głośno odczytaj balladę lub skorzystaj ze 

SłuchApki. 

3. Ustnie zrób polecenie 1/255.  

4. Napisz odpowiedzi na pytania z P. 2a)/255. 

Napisz także, czy ważne jest, by dotrzymywać 

danego słowa. Uzasadnij. 

5.Zanotuj. Artyści epoki romantyzmu sięgali do 

tematów związanych z przyrodą, która rządzi 

się swoimi prawami.  Także w „Świteziance” 

przyroda odgrywa dużą rolę: wskazuje na upływ 

czasu, jest świadkiem przysięgi, zapowiada 

zdarzenia, wpływa na decyzje bohaterów, 

wykonuje wyrok.  

 

 

 Podręcznik s. 253-255. 

SłuchApka 

 

 

 

Joanna Baran 

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


3 J.angielski 
 S: Tryby warunkowe 0,1 (Zero 

and First) 

Poznam konstrukcję zdań warunkowych typu 0 i I 

*wykonam notatkę w zeszycie na podstawie 

informacji z podręcznika str 156 pkt 7.1.1 

7.1.2(przepisać) 

* film instruktażowy pomocny w zrozumieniu nowych 

konstrukcji gramatycznych (proszę obejrzeć uważnie!) 

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE 

*Wykonam 

A,B/81 zeszyt ćwiczeń 

 

 Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Film instruktażowy  

Małgorzata 

Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
  

  

 

 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ   
 

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
   

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.  . 
  

 
  

Małgorzata 

Grzegorczyk 

8 Muzyka   
  

 

 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia 
 Obwodowy układ nerwowy. 

Odruchy. 

 Cel: Charakterystyka budowy i roli obwodowego 

układu nerwowego. Rozróżnianie rodzajów odruchów.  

1.Wykonaj polecenia z karty pracy (Classroom).                                                                

2.Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com                                                                                     

3.Termin: do 21.04.2020 r. ( Brak odpowiedzi- ocena 

nast.). 

 

 

 

 Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Karta pracy (Classroom) 

 

Maryla Staszek 

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE
mailto:maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com


10 J. niemiecki 
  

 
    

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

 T: Zakończenie I wojny 

światowej 

 

 Odpowiedz w zeszycie na pytania… 

1 . Kiedy St. Zjednoczone przystąpiły do wojny, 

dlaczego i po  czyjej stronie?  

2.Wymień 3 decydujące bitwy w czasie I wojny 

światowej. 

3. Kiedy Rosja zawarła pokój i dlaczego? 

4. Kiedy  Niemcy zawarli rozejm kończący I wojnę 

światową? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij na mail 

tera.ups@o2.pl 

 Podręcznik str. 162 – 167. 

 
Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Reakcje egzoenergetyczne i 

endoenergetyczne. 

 

 

 .Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

III. Reakcje chemiczne: 

Uczeń: 

4) definiuje pojęcia: reakcje egzotermiczne i reakcje 

endotermiczne; podaje przykłady takich reakcji;  

5) wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji 

chemicznej; na podstawie równania reakcji lub opisu 

jej przebiegu odróżnia reagenty (substraty i produkty) 

od katalizatora;  

 

2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: 

 

A)Wykonaj ćwiczenia interaktywne w materiale 

udostępnionym na platformie Epodreczniki.pl a 

następnie przepisz do zeszytu; 

- ćwiczenie 1 (tylko zdania prawdziwe), 

- ćwiczenie 2 (tylko zdania prawdziwe), 

- ćwiczenie 3,  

- ćwiczenie 6 

 

Będzie to jednocześnie notatka z lekcji. 

 

B) do następnej lekcji chemii wykonaj ćwiczenia III.4 

i III.5 na platformie WSiPnet jako sprawdzenie 

stopnia opanowania nowych treści. 

 

 

 Źródła wiedzy: 

Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl : 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-

owner/D1BUwYDtP/NuxyoyA6 

 

Katarzyna Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1BUwYDtP/NuxyoyA6
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D1BUwYDtP/NuxyoyA6


13 Fizyka 
Druga zasada dynamiki 

Newtona. Swobodne spadanie 

ciał. 

 1.Podstawa programowa: 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

II. Ruch i siły 

Uczeń: 

15) (…); analizuje zachowanie się ciał na podstawie 

drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek 

między siłą  i masą a przyspieszeniem;   

16) opisuje spadek swobodny jako przykład ruchu 

jednostajnie przyspieszonego;   

17) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do 

obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem 

grawitacyjnym;   

18) doświadczalnie:   

a) ilustruje: (…), II zasadę dynamiki, (…) 

 

2.Notatka w zeszycie: 

 

Przepisz do zeszytu Podsumowanie lekcji ze str.172 i 

177 

 

3.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: 

 

A)platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne II.15, 

II.16 i II.17 z działu „Ruch i siły” 

 

  

Źródła wiedzy: 

A) Podręcznik do fizyki „Spotkanie z fizyką 7” 

str. 169 -177 

B) Materiały dodatkowe, wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o

_c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjb

DY&t=708s 

 

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.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY&t=708s
https://www.youtube.com/watch?v=pH6wkUAjbDY&t=708s

