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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 Notacja wykładnicza (cd). 

 Cel: Uczeń zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku 

całkowitym ujemnym. Umie zapisać bardzo małą 

liczbę w  notacji wykładniczej, wykorzystując potęgi 

liczby 10 o ujemnych wykładnikach. 

1.Zapisz temat do zeszytu: Notacja wykładnicza 

(cd.). 
2. Zapoznaj się z tematem w podręczniku                    

s. 240 i 241. 

3. Wykonaj ćw. A  s. 240. 

4. Zapisz w zeszycie przykłady obok ramki s. 240.   

5. Wykonaj ćw. B s. 240. 

6. Dokonaj analizy zapisu na zielonym tle s. 241.   

7. Wykonaj ćw. C i D s. 241. 

8. Zapisz wzór  notacji wykładniczej (ramka) s. 241 

9. Zapisz w zeszycie przykłady s. 241 242. 

10. Obejrzyj filmik, ułatwi rozwiązanie zadań.  

https://pistacja.tv/film/mat00314-zapisywanie-malych-

liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522 

11. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 i 2 s. 242. 

12. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 58. 

Termin wykonania 27.04.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

 

 Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

  

 

https://pistacja.tv/film/mat00314-

zapisywanie-malych-liczb-w-notacji-

wykladniczej?playlist=522 

 

 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Opowiadanie. Mowa zależna i 
niezależna. 

 

 

Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w 
następujących formach gatunkowych: 
opowiadanie. 

1.Przygotujemy się do pisania opowiadania. 

 

Zeszyt ćwiczeń II 1, 2, 3 a)b) s 18- 20. 

Podręcznik s. 263-264. 

Materiały w aplikacji Classroom. 

 

Pamiętajcie o czytaniu „Dziadów. Część II”. 

Joanna Baran 
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Zrób ćw. 1, 2, 3 a) b) str. 19-20.  

2. UWAGA! W ćw. 3 a) wpisz w chmurki 
wszystkie wypowiedzi bohaterów. W 3b) 
przekształć wypowiedzi bohaterów tylko z 
jednego okienka komiksu (drugiego, trzeciego 
lub czwartego). Wzór (pierwsze okienko 
komiksu) znajdziesz w Classroom. 

Możecie skorzystać z audiobooka np.  

https://www.youtube.com/watch?v=g-
7YmZvNV0M 

 

 
 

3 Geografia Powtórzenie wiadomości 

 

Proszę o uzupełnienie karty pracy dołączonej do 

materiału i przesłanie do 26.04. Temat obejmuje 

dwie jednostki lekcyjne. W przyszłym tygodniu 

spróbujemy napisać sprawdzian. 

Podręcznik, karta pracy P.Pawlas 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Nauka umiejętności rozumienia 

konsekwencji zdrowotnych 
stosowania używek i substancji 
psychoaktywnych w odniesieniu 
do podejmowania aktywności 
fizycznej. 
 

Cel: Dowiesz się jaki wpływ na zdrowie oraz wyniki 
sportowe ma stosowanie substancji psychoaktywnych i 
używek. 
1.Obejrzyj filmiki: Używki a codzienność oraz Czym są 
dopalacze? 
2.Zastanów się jaki wpływ na kondycję ma stosowanie 
używek? 
3.Dlaczego stosowanie niektórych substancji jest 
zabronione w sporcie? 
4.Czy słyszałeś/słyszałaś o jakimś sławnym sportowcu 
ukaranym  za stosowanie niedozwolonych substancji? 

 

  

używki a codzienność: 
https://youtu.be/PzQs9MTf21Q 
dopalacze: 
https://www.youtube.com/watch?v=P-8a1roBc8g 

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ  Dojrzewanie – rozwój fizyczny. 

Lekcja dla chłopców. 

Cel: uświadomienie uczestnikom zajęć celowości zmian 
zachodzących w ich organizmach i potrzebę ich akceptacji. 

1. Karta pracy dla chłopców przesłana przez 
nauczyciela – pracuj zgodnie z instrukcją. 

Termin odpowiedzi – 30.04.2020 r. 

 

Karta pracy dla chłopców  
Prezentacja multimedialna Maryla Staszek 

6 Religia Boże Miłosierdzie. 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! 

 Ostatnia niedziela była niedzielą Bożego 

Miłosierdzia. Obecny tydzień, który przeżywamy to 

Tydzień Miłosierdzia.  

Dzisiaj proponuję katechezę na powyższy temat.  

1.Zapisz w zeszycie temat. 

2.Kliknij link  i zapoznaj się z katechezą o Bożym 

Miłosierdziu.  
https://view.genial.ly/5e8d86106751720e3bc4f9d7/pre
sentation-milosierdzie-boze?fbclid=IwAR3n-
mxXiJOqUFckIsBP7pu1fI1zAgCz26ozIHI_GL4ixYuLBc
5cDfzQJZo 

3.Po obejrzeniu powyższej katechezy odpowiedz pod 

tematem w zeszycie na poniższe pytanie: 

W jaki sposób Kościół przypomina o Bożym 

Miłosierdziu? (6 pkt). 

Zachęcam do odmawiania Koronki do Bożego 

Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00 

https://view.genial.ly/5e8d86106751720e3bc4f9d7
/presentation-milosierdzie-boze?fbclid=IwAR3n-
mxXiJOqUFckIsBP7pu1fI1zAgCz26ozIHI_GL4ixY
uLBc5cDfzQJZo 

 

Elżbieta Karczewska 
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7 Godz.wych. 
 Uzależnienia- czy mnie to 
dotyczy? 

 Zastanowię się: 
-co to jest uzależnienie? 
-od czego można się uzależnić? 
-jakie mogą być powodu uzależnienia? 
- jak sobie poradzić z uzależnieniem? 
-czy jestem od czegoś uzależniony? 
-od czego uciekam poprzez to uzależnienie? 
 
Po tych wstępnych pytaniach, przeczytał 
artykułu zamieszczone w linkach i spróbuję 
odnaleźć w nich odpowiedzi na powyższe 
pytania. 
https://cutt.ly/ayrRARH 
https://cutt.ly/1yrRD9a 
Obejrzę kró†ki filmik podsumowujący temat 
lekcji: 
https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zY
Y 
 
 
 

 Materiały online 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Informatyka  Zmienne i obliczenia 

1. Proszę przeczytać w podręcznikach punkt trzeci 

tematu 4.3 na stronie 140. 

2. Proszę wykonać ćwiczenia 6 i 7 ze str. 141 i 

udostępnić mi , wysłać zdjęcie, film lub zrzut 

ekranu za pomocą poczty gmail na mój 

adres pppawlas8@gmail.com do 30.04 

 

Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w 

wykonaniu zrzutu ekranu oraz wysłaniu listu z 

załącznikiem: 

Udostępnianie 

projektu: https://www.youtube.com/watch?v=m4q

VRCfL1pg 

Zrzut ekranu -

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

w 

Wysyłanie emaila z załącznikiem -

 https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

 
 
 

  

 

 

Podręcznik, Scratch P. Pawlas 

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. 
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