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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 kwietnia 2020 roku – PONIEDZIAŁEK 

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 - 
ćwiczenia. 

 Cele: Uczeń umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego, stosując działania na potęgach. 

1. Zapisz temat do zeszytu: Działania na potęgach - 

ćwiczenia. 
2. Przypomnij wzory i przykłady z ramki        (s. 233). 

3. Zaufaj, filmik ułatwi rozwiązanie zadań. 

4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 -3 s. 55 

 

Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

 

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

na-potegach-o-wykladniku-

naturalnym?playlist=45 

 

 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski Gatunki mieszane: ballada. 

 
Cel: Uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w 
tym: (…) ballada.  
1.Znasz już balladę A. Mickiewicza „Świtezianka”. 
Poznasz dzisiaj cechy ballady jako gatunku 
literackiego.  
2.Jest to gatunek synkretyczny, czyli mieszany 
(podobnie jak satyra). Nie można jej przypisać do 
żadnego rodzaju literackiego.  
Napisz w zeszycie notatkę o balladzie, skorzystaj z 
informacji z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń. 
3.Zrób ćw. 1-7/125-127. W razie wątpliwości 
kontaktuj się z nauczycielem. 

 

 

 Podręcznik s. 262. 

Zeszyt ćwiczeń II s. 124-127. 

 

 

 
 

Joanna Baran 

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


3 J.angielski 
 S: Zero and first conditional- 
ćwiczenia utrwalające.  

Utrwalamy wiedzę dotyczącą trybów 
warunkowych typu 0 i I. 
 
Wykonam quizy online i sprawdzę swoją wiedzę 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditio
nal/first-conditional-1 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditio
nal/first-negative-questions 
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzon
e/330/grammar/1cond1.htm 
http://www.autoenglish.org/gr.zero.i.htm 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditio
nal/zero-conditional-forms 
Ostatni quiz jest quizem podsumowującym. Po 
jego wykonaniu i automatycznemu sprawdzeniu, 
wyślę zdjęcie wyniku na maila (minimum 75% 
poprawnych odp) 
https://www.e-ang.pl/test,74,Zero-and-First-
Conditional.html 
 
 

Quizy online   
Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Aktywność fizyczna jako sposób 

radzenia sobie ze stresem. 

Cel: Dowiesz się, w jaki sposób zredukować nadmierny 
stres.                                                   1.Obejrzyj filmik: 
https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24                                                             
2.Zastanów się, czy kiedykolwiek próbowałeś rozładować 
nadmierny stres uprawiając jakąś aktywność fizyczną?                                                                                                                        
3.Jeśli tak, zastanów się, jaka aktywność pozwala Ci 
rozładować emocje?                                   Jeśli nie próbowałeś 
tego wcześniej postaraj się przy najbliższej okazji, kiedy coś 
Cię zdenerwuje wykonać 50 powtórzeń ulubionego 
ćwiczenia np.: pajacyki, przysiady.  

https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ   
 

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
Trudności w głoszeniu 
Ewangelii. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat: Trudności w głoszeniu 

Ewangelii. 
2.Zobacz mapę na str 112 w podręczniku. 

Przedstawia ona obszary podbite przez 

Rzymian. To w państwie Rzymskim była 

głoszona Ewangelia. Napotykała ona na rożne 

trudności. 

Podręcznik Elżbieta Karczewska 
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https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/1cond1.htm
http://www.autoenglish.org/gr.zero.i.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditional/zero-conditional-forms
https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditional/zero-conditional-forms
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https://youtu.be/8cjuePNr1Ds?t=24
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3. Zapisz w zeszycie: 

Rodzący się Kościół musiał zmierzyć się z 

wieloma wyzwaniami: 

- religia żydowska 

-różnorodne kulty pogańskie 

- błędy w rozumieniu prawd wiary. 

4.Na podstawie podręcznika napisz: Jakie 

występowały błędy w wierze chrześcijańskiej? 

(w podręczniku są trzy odpowiedzi)  s. 112. 5. 

Odpowiedzi prześlij do sprawdzenia. Termin – 

20.04 

6. Wszystkie prace nadesłane po terminie, bez 

wyjaśnionej przyczyny nie będą zaliczane. 

7 Godz.wych.   
  
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka  Twórczość Fryderyka Chopina. 

Witam!  

Na dzisiejszej lekcji zapraszam do zapoznania się z 

twórczością Fryderyka Chopina.  

1. Przeczytaj informacje s. 105-113 

2. Wejdź w poniższy link i sprawdź swoją 

wiedzę o kompozytorze. 

3. Wejdź w aplikację ,, uzupełnij tekst”  

4. Zdjęcie uzupełnionego tekstu lub same 

wyrazy wpisane we właściwej kolejności 

prześlij na moją pocztę. 

5.  Termin – 20.04 

https://learningapps.org/9461464    

Życzę miłej pracy.  

 

 
 
 

 https://learningapps.org/9461464 

podręcznik 
 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   

  

 

 

 

  

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
  

 
    

 
Teresa Szkodzińska 

https://learningapps.org/9461464
https://learningapps.org/9461464


11 Historia 
 T: I wojna światowa na 

ziemiach polskich 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 
Zapoznaj się z tekstem str. 170 – 174. 
Odpowiedz w zeszycie na pytania… 
1 . Kto, kiedy i jakim rezultatem stoczył bitwę pod 
Gorlicami? Str.170  
2.Kiedy i dlaczego wyruszyła do Królestwa Polskiego I 
Kompania Kadrowa z J. Piłsudskim na czele? (str. 171) 
3. Kiedy utworzono Legiony Polskie – rok? (str. 172) 
4. Kiedy  miał miejsce kryzys przysięgowy i co stało 
się z J. Piłsudskim? (str. 173) 
5. Skąd pochodzi nazwa Błękitna Armia Józefa 
Hallera? (str.174) 
Jest to praca na ocenę. Należy ją wykonać do 24 
kwietnia. 
Odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij na mail 
tera.ups@o2.pl 

 

 

 Podręcznik str. 162 – 167. 

 
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 Narodowe j 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. 

mailto:tera.ups@o2.pl

