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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 2020 roku – WTOREK 

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 Notacja wykładnicza. 

 Cele: Uczeń zna pojęcie notacji wykładniczej dla 

danych liczb. Umie zapisać dużą liczbę w  notacji 

wykładniczej. 

* Zapisz temat do zeszytu: Notacja wykładnicza. 

* Zapoznaj się z tematem w podręczniku s. 237. 

* Wykonaj ćw. A i B s. 237. 

* Zapisz w zeszycie przykłady z ramki s. 237 i 238. 

* Obejrzyj filmiki i wykorzystaj je w swojej pracy. 

https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-

liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522 

* Rozwiąż w zeszycie zad. 1 s. 238, ustnie zad.2 s.238 

(podręcznik). 

* Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 57 

 

Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

 
 https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-

duzych-liczb-w-notacji-

wykladniczej?playlist=522 

 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Ballada „Lilije” jako wyraz 
romantycznego 
zainteresowania grozą. 

 

Cel: Uczeń określa tematykę oraz problematykę 
utworu. Wyraża własny sąd o postaciach i 
zdarzeniach. 

1.Znasz już ballady Adama Mickiewicza: 
„Świtezianka” (lektura obowiązkowa), „Pani 
Twardowska” i „Powrót taty” (z klas młodszych) 
oraz cechy ballady jako synkretycznego  
gatunku literackiego. Zapoznaj się z utworem 
„Lilije”. Zachęcam do skorzystania ze SłuchApki. 

2.Przeczytaj definicje winy i kary. Ustnie oceń 
postępowanie bohaterów P. 2/261. 

 Zapisz w zeszycie ważny cytat – główne 
przesłanie utworu: „Nie masz zbrodni bez 
kary”.  

3.Określ funkcje przyrody w balladzie. Zapisz P. 
3/262. 

 Podręcznik s. 257-262. 

 

SłuchApka – oddaje nastrój grozy w balladzie 

 

UWAGA! 

W tym tygodniu przeczytajcie „Dziady. Część II”. 
W podręczniku jest obszerny fragment, brakuje 
około trzech stron zakończenia. Jeśli nie macie 
książki w domu, skorzystajcie ze strony: 

https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii 

 

 

 

 
 

Joanna Baran 
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3 J.angielski 
  S: II conditional- II tryb 
warunkowy- prowadzenie.  

Poznam zasady używania i budowę II trybu 
warunkowego. 
 
*Przepiszę bądź wydrukuję i wkleję notatkę 
zamieszczoną na Classroom. 
* Obejrzę film instruktażowy  
https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc 
*wykonam zadania z zeszytu cwiczeń: 
C/81 
A/87 
Oraz zadania zamieszczone w załącznikach na 
Classroom(przepisujemy je do zeszytu lub 
drukujemy, wklejamy i wykonujemy) 
 
 

Zeszyt ćwiczeń 
Notatka przygotowana przez nauczyciela 
Zadania dodatkowe 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Ćwiczenia ogólnorozwojowe -10 

ćwiczeń z krzesłem w domu. 

Cel: wzmacnianie mięśni ramion, nóg, tułowia: brzucha i 
grzbietu, kształtowanie koordynacji, skoczności i siły. 

Link - https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

Wykonaj  10-12 powtórzeń w 3 seriach; tempo –średnie, 
dopasuj do swoich indywidualnych możliwości, ćwiczenia 
wykonuj luźno i swobodnie. Podczas ćwiczeń zachowaj 
ostrożność i zasady bezpieczeństwa!                                                                                                                 
1) Przysiady - z postawy siedzącej na krześle, RR wysunięte 
w przód – wykonaj wstawanie z krzesła i siad na krześle.                                                                                                                       
2) Przysiad na jednej nodze – z postawy stojącej tyłem do 
krzesła, jedna stopa założona tyłem na krześle wykonujemy 
głębokie przysiady na nodze stojącej, zmiana nogi L-P NN.                                                                                                                                                                                  
3) Przeskoki z N-N – z postawy przodem do krzesła 
wykonujemy przeskoki z NL-NP., ramiona ugięte swobodnie 
w przedramionach.                                                                                              
4) „Pompki”- w podporze przodem do krzesła wykonujemy 
ugięcia RR, osoby nie mogące wykonać tego ćwiczenia 
mogą wykonać ugięcia RR z klęku przodem do krzesła.                                                                                                      
5) „Deska” – w podporze przodem do krzesła na 
przedramionach wykonujemy tzw. Deskę wytrzymaj 10 -15 
sek. lub tyle ile potrafisz.                                                                                        
6) „Deska bokiem” – ćw. Podobnie jak wyżej z ułożenia 
bokiem, druga RR dla utrzymania równowagi 

Link - 
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

 

Maryla Staszek 
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wyprostowana w górę w bok, ćwiczenie wykonaj na L-P 
stronę.                                                                                                            
7) Bieg w podporze przodem na krześle – wykonaj podpór 
przodem jak w ćw. 4 bieg w miejscu z wysokim 
naprzemiennym unoszeniem kolan w przód.                                                                                                                                         
8) Unoszenie bioder – w podporze tyłem na 
przedramionach na krześle, NN ugięte pod kątem prostym 
w kolanach wykonujemy unoszenie i opuszczanie bioder.                                                                                                             
9) Odwrócone pompki – w podporze tyłem do krzesła 
wykonujemy ugięcia i wyprost RR, kończyny dolne NN 
pracują swobodnie bez podpierania i pomocy przy uginaniu 
RR.                                               10) Spięcia brzucha – w 
siadzie na krześle uginamy NN przyciągamy kolana do klatki 
piersiowej i prostujemy NN tzw. Brzuszki. 

 

5 WDŻ   
 

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
   

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.   
  
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka  . 

  
 
 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   

  

 

 

 

  

Maryla Staszek 



10 J. niemiecki 
  

 
    

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 
 

 
 

 
 

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

 
Prawo zachowania masy 

 1.Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

III. Reakcje chemiczne: 

Uczeń: 

7) stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo 

zachowania masy (wykonuje obliczenia związane ze 

stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji 

chemicznej). 

 
 

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 4  

- ćwiczenie 5  

- ćwiczenie 6 

 

Będzie to jednocześnie notatka z lekcji.  

 

 

 

 Link do materiału dla osób mających problemy 

z logowaniem: 
 
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/D14yrsg4f/xRfT3YGr 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 
Druga zasada dynamiki 
Newtona. Swobodne spadanie 
ciał - cd. 

   
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;   

Źródła wiedzy: 
Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl : 

 
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/DxBVR91ki/HL0Oy38w 

 

Katarzyna Machoń 
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17) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do 
obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem 
grawitacyjnym;   
18) doświadczalnie:   
a) ilustruje: (…), II zasadę dynamiki, (…) 
 
2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
 
A)ćwiczenia na udostępnionym materiale 
Epodreczniki.pl -materiał jest dostępny po 
zalogowaniu się (uczniowie mający problemy z 
logowaniem mogą wykonać ćwiczenia poprzez 
podany link i przesłać zdjęcia wykonanych zadań)  
 
B)platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne II.15, 
II.16 i II.17 z działu „Ruch i siły” (dla tych, którzy 
jeszcze nie wykonali) 
 

  
 

 
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. 


