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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 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 

Notacja wykładnicza (cd).   
Cel: Uczeń rozumie potrzebę stosowania  notacji 

wykładniczej w praktyce. Umie zapisać liczbę w  

notacji wykładniczej. Umie stosować  notację 

wykładniczą do zamiany jednostek. 

1. Zapisz temat do zeszytu: Notacja wykładnicza 

(cd.). 
2. Obejrzyj filmik, ułatwi rozwiązanie zadań. 

 https://pistacja.tv/film/mat00316-notacja-

wykladnicza-zamiana-jednostek?playlist=522 

 3. Rozwiąż w zeszycie zad. 3 i 4 s. 242. 

4. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 3, 4, 5, s. 58. 

Termin wykonania 29.04.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

 

 
Zeszyt do matematyki 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

  

 

https://pistacja.tv/film/mat00316-notacja-

wykladnicza-zamiana-jednostek?playlist=522 

 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Na czym polegał obrzęd 
dziadów? 

. Cel: Uczeń rozpoznaje fikcję literacką. Określa w 
poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną 
i poddaje ją refleksji.  
1.Zapoznaj się z treścią wstępu odautorskiego 
poprzedzającego utwór. Adam Mickiewicz tłumaczy 
w nim czytelnikom, na czym polegał obrzęd dziadów. 

2.Zapoznaj się z materiałem w Classroom i 
postępuj zgodnie z instrukcją tam 
zamieszczoną. 

Lektura obowiązkowa „Dziady. Część II” 

Podręcznik s. 265-274 

Classroom 

 
 

Joanna Baran 

3 J.angielski 

Rzeczowniki 
odczasownikowe oraz 
bezokoliczniki.  
 

Poznaję zastosowanie rzeczowników 
odczasownikowych, bezokoliczników z to oraz 
bez to. 
 
*Pod tematem lekcji przepiszę bądź wkleję 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Notatka przygotowana przez nauczyciela 
Karta pracy 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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notatkę zamieszczoną na Classroom 
*Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 
D/81   E/82      B,C/87   oraz kartę pracy 
zamieszczoną na Classroom. 
 
UWAGA 
Powtarzamy informacje dotyczące trybów 
warunkowych 0,I,II. Przygotowujemy się na 
kartkówkę na quizizz na 4 maja. 
 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Poznajemy rekomendacje 

aktywności fizycznej dla swojego 
wieku 
 

Cel: Dowiesz się jak dużo aktywności fizycznej powinieneś 
stosować ,by zachować zdrowie.                                                                                                     
1.Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), dzieci w 
wieku 5-17 lat powinny uprawiać co najmniej 60 minut 
dziennie umiarkowanej do intensywnej aktywności 
fizycznej. Większość aktywności w ciągu dnia powinna mieć 
charakter aerobowy.                                                                          
2.Według UE młodzież w wieku szkolnym powinna 
wykazywać codzienną aktywność fizyczną na 
umiarkowanym do intensywnego poziomie przez 60 minut 
lub dłużej, w formach odpowiednich dostosowanych do 
wieku, przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane 
ćwiczenia. Pełna dawka ćwiczeń może być kumulowana w 
przynajmniej 10 minutowych rundach. Szczególny nacisk 
powinien być położony na rozwój zdolności motorycznych 
osób młodych. Należy stosować określone rodzaje 
aktywności odpowiadające potrzebom grupy wiekowej: 
aerobik, ćwiczenia siłowe i koordynacyjne, gibkość, rozwój 
ruchowy .                                                                                                                
3.Zastanów się, jak dużo czasu Ty poświęcasz na ćwiczenia 
w ciągu dnia. 
Spośród podanych ćwiczeń wylosuj  przynajmniej 5 i ćwicz 
codziennie.  
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

  

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowani
e-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ   
 

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia Wyznanie wiary Kościoła 

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! 

1.Zapisz temat. (podkreślenie żółte) 

2.Zapisz pod tematem: Wyznanie wiary nicejsko – 

konstantynopolitańskie powstało w czasie dwóch 

soborów zwołanych w IV wieku w Nicei i 

Podręcznik, zeszyt Ćwiczeń 

Elżbieta Karczewska 
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Konstantynopolu. Zawiera ono najważniejsze prawdy 

chrześcijaństwa i jest odmawiane podczas 

niedzielnych Mszy Świętych. ( zobacz podręcznik 

s.116) 

3. Otwórz link i wykonaj zadanie                                   

https://learningapps.org/9601618 

4. Zapoznaj się z wiadomościami – podręcznik s. 115-

116 

5. Wykonaj zad 1 z zeszytu ćwiczeń. (zdjęcie zadania 

prześlij na moją pocztę – termin – 27.04) 

5.WAŻNE Bardzo proszę o przesłanie zaległych prac. 

 

 

 

7 Godz.wych.   

  
 
 
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
 .Polonez. Opracowanie 

artystyczne muzyki ludowej. 

1.Polonez to jeden z polskich tańców narodowych. 

Przykładowy rytm poloneza zawarty jest w utworze 

pt. ,,Pamięć w nas” 

Polonez wywodzi z ludowego tańca o nazwie 

,,chodzony”, który początkowo był tańcem chłopskim. 

2. Posłuchaj! 

 https://www.youtube.com/watch?v=drJE-bF_nBU 

3. Obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY 

4.Naucz się śpiewać piosenki ,,Pamięć w nas”- 

podręcznik s. 114 

https://www.youtube.com/watch?v=fLixj1LHCs8 
 

 
 
 

Podręcznik 

  
Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   

 

 

 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
  

 
    

 
Teresa Szkodzińska 

https://learningapps.org/9601618
https://www.youtube.com/watch?v=drJE-bF_nBU
https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY
https://www.youtube.com/watch?v=fLixj1LHCs8


11 Historia 
T:Sprawa polska w czasie I 
wojny światowej. 

 
Przepisz temat lekcji i notatkę do zeszytu. 
Brak żołnierzy w czasie przedłużającej się I wojny 
światowej skłonił strony walczące do uzyskania 
wsparcia przez ludność polską.  
Wydano 3 ważne dekrety zapowiadające powstanie 
państwa polskiego  
1. Akt 5 listopada inaczej dekret dwóch cesarzy 
wydany był przez cesarz niemieckiego i austro – 
węgierskiego w 1916r. 
Zapowiadał on powstanie państwa polskiego 
powiązanego z państwami centralnymi. 
2. Orędzie prezydenta USA z  8 stycznia 1918 
Thomasa Woodrowa Wilsona, który w swoim 14 
punkcie zapowiadał powstanie niepodległego 
państwa polskiego z dostępem do morza. 
3. Dekret Rady Komisarzy Ludowych  Rosji z 29 
sierpnia 1918 roku o anulowaniu traktatów 

rozbiorowych.  
W latach 1919 – 1920 odbyła się konferencja paryska 
udziałem najważniejszych państw świata. Jej celem 
było uregulowanie spornych spraw w powojennym 
świecie. Najważniejszym dokumentem tych obrad jest 
traktat wersalski podpisany przez 27 państw świata 
28 czerwca 1919r.  
 

Odpowiedź na pytanie  
Wymień, kto z Polaków brał udział w obradach 
konferencji paryskiej? Podr. Str. 183 

Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na tera.ups@o2.pl i 
zbieraj plusy.  Masz na to czas do 30 04 2020. 

 

 

podręcznik str. 180 – 183. 

 
Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

   
 

 

 

  Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 
 

 

 
 

Katarzyna Machoń 
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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. 


