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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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 

2 J. Polski Piszemy opowiadanie. Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w 
następujących formach gatunkowych: 
opowiadanie. 

Napisz opowiadanie odtwórcze na podstawie 
ballady Adama Mickiewicza „Świtezianka”. 
Opowiedz własnymi słowami o tym, co się 
wydarzyło. Pamiętaj o akapitach, wzbogaceniu 
opowiadania opisem, bogatym słownictwie, 
podsumowaniu. Gdy chcesz napisać, co mówią 
bohaterowie, używaj mowy zależnej i 
niezależnej (ale nie dialogu). Pamiętaj o 
wskazówkach i słownictwie –  prezentacje 
(Classroom). 

Pisz samodzielnie, zdjęcie zeszytu lub kartki 
wyślij na mail nauczyciela najpóźniej 27 
kwietnia. Zadbaj o wyraźne pismo. 

Podręcznik s. 253-255. 

Zeszyt.  

 

 

(Podręcznik s. 244-245. 

Zeszyt ćwiczeń s. 75-78.) 

 

 
 

Joanna Baran 

3 J.angielski S: Second conditional- II tryb 
warunkowy- ćwiczenia 
multimedialne utrwalające.  

Wykonam quiz utrwalający wiadomości z II trybu 
warunkowego. 
 
Quiz w postaci pracy domowej jest przypisany do 
Was na platformie Quizizz. Czas na jego 
wykonanie-do 26 kwietnia. Przed przystąpieniem 
do rozwiązywania, przejrzyjcie ostatnią notatkę 
przygotowaną przez ze mnie, a w szczególności 
dwa schematy dotyczące budowy. Podejść do 
wykonania quizu możecie tylko raz! 
 
UWAGA 
Powoli zaczynamy uczyć się słówek ze słowniczka 
ze str 141. Obowiązują Was kolumny- Adjectives, 

Quizz online Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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Circus and theatre, Hobbies and Free time. 
O bliższym termnie kartkówki powiem w 
przyszłym tygodniu. 

9 Biologia  Regulacja nerwowo-hormonalna. 

Powtórzenie wiadomości. 
1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-5 str.96-97. 

Odpowiedzi należy przesłać na mail nauczyciela - do 

28 kwietnia. 
3. Przygotuj się do sprawdzianu z działu „Regulacja 

nerwowo-hormonalna”. 

Termin sprawdzianu 29.04.2020 r. godz.9.00 ( o tej godzinie 

prześlę test w aplikacji Classroom – czas trwania 30 min.) .  

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki Zungenbrecher –  czyli łamańce 
językowe. 

To tak na wesoło. Miłej zabawy. 

  Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt 
Brautkleid.  

  Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische 
fischt Fischers Fritz.  

  In Ulm um Ulm und um Ulm herum. 
 

notatki Teresa Szkodzińska 

11 Historia T: Rewolucje w Rosji. Przepisz temat lekcji i notatkę do zeszytu. 
Przyczyny wybuchu rewolucji w Rosji. 
1. Niezadowolenie z rządów cara Mikołaja II. 
2. Niepopularność wojny w społeczeństwie. 
3. Głód i drożyzna. 
4. Otaczanie się przez cara niepopularnymi doradcami . 
5. Problemy z zaopatrzeniem w żywność 
15 marca 1917r.  car Mikołaj II abdykował. Powstał 
wówczas Rząd Tymczasowy. Ta rewolucja nosi nazwę 
rewolucja lutowa zgodnie z kalendarzem juliańskim. 
Okres od lutego do października 1917r. nosi nazwę 
dwuwładzy gdyż w tym okresie działały 2 ośrodki władzy. 1. 
Rząd Tymczasowy z Aleksandrem Kiereńskim na czele i 2. 
Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z 
Włodzimierzem Leninem na czele. 
W tzw. tezach kwietniowych Lenin ogłosił hasło przejęcia 
władzy przez komunistów z bolszewikami na czele. 
6-7 listopada 1917r.  bolszewicy zaatakowali  Pałac Zimowy 
w Piotrogrodzie, siedzibę Rządu Tymczasowego. Przejęli 
wówczas władzę.  Ten przewrót określany jest jako 
rewolucja październikowa. 7 marca 1917r. utworzono Radę 
Komisarzy Ludowych - pierwszy komunistyczny rząd na 

podręcznik str. 173 – 179. 
 

Teresa Szkodzińska 



świecie. 
W lipcu 1918r. rodzina carska została zamordowana. 
W latach 1919 – 1922 w Rosji trwała wojna domowa między 
zwolennikami cara – nazwanymi białymi (nazwa od białych 
mundurów oficerów)  a czerwonymi  (Armia Czerwona) 
zwolennikami ustroju komunistycznego. 
Ostatecznie zwyciężyli komuniści i w 1922r. ogłosili 
powstanie nowego państwa ZSRR – Związek 
Socjalistycznych Republik Radziecki.  Pierwszego 
komunistycznego państwa. 
Należy ją wykonać do 27 kwietnia. 
Odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij na mail 
tera.ups@o2.pl 

12 Chemia Obliczenia z wykorzystaniem 

prawa zachowania masy i 

prawa stałości składu. 
 

  
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) ćwiczenia interaktywne w materiale 

udostępnionym na ostatniej lekcji na platformie 

Epodreczniki.pl – Prawo zachowania masy i 

stałości składu (wszystkie, które nie zostały 

wykonane) 

 

B) ćwiczenia na platformie WSiPnet – III.6 i III.7 
 

 

 

 Źródła wiedzy: 

Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl - punkt 1 i 2  

 
Link do materiału dla osób mających problemy z 
logowaniem: 
 
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/D14yrsg4f/xRfT3YGr 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka Trzecia zasad dynamiki 
Newtona. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
II. Ruch i siły 
Uczeń: 
13) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując 
się trzecią zasadą dynamiki;   
18) doświadczalnie:   
a) ilustruje: (…), (…), III zasadę dynamiki, 
 

2. Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki. 

 
Link do materiału dla osób mających problemy z 
logowaniem: 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/DOg1BlpXc 
 

Katarzyna Machoń 
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2. Notatka w zeszycie: 
 
Odpowiedz na poniższe pytania 

1. Jak jest treść III zasady dynamiki 
Newtona. 

2. Dlaczego siły akcji i reakcji czyli siły 
wzajemnego oddziaływania nie 
równoważą się? 

 
 
3.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.13  z 
działu „Ruch i siły” 
 

 

B)  
Film z serii „Fizyka od podstaw” 
https://www.youtube.com/watch?v=Iy9HOK
LV8QI 
 

 
 
 

 
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. 
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