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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 

Pierwiastki  Cel: Uczeń zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II 

stopnia z liczby nieujemnej oraz  pierwiastka III 

stopnia z dowolnej liczby. Zna wzór na obliczanie 

pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  i 

pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby. 

1. Zapisz temat:  Pierwiastki. 

2. Wykonaj i zapisz ćw. A  i B  s. 244. 

3. Zapisz w zeszycie wzór  pierwiastka kwadratowego  

oraz przykłady obok s. 244.   

4. Wykonaj ustnie ćw. C s. 245 oraz zapoznaj się z 

ciekawostką s. 246. 

7. Wykonaj i zapisz ćw. D s. 246. 

8. Zapisz w zeszycie wzór  pierwiastka sześciennego 

oraz przykłady obok s. 246.   

* UWAGA zapisz notatkę s. 246/247 „Zauważ, że pod 

pierwiastkiem kwadratowym …..., możemy 

przekształcać w podobny sposób jak wyrażenia 

algebraiczne.” 

9. Obejrzyj filmik, ułatwi rozwiązanie zadań.   

10. Rozwiąż w zeszycie zad. 1, 2 s. 248. 

 Termin wykonania 30.04.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

 

 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00323-

pierwiastek-kwadratowy-

przyklady?playlist=253 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00319-

pierwiastek-szescienny-

wprowadzenie?playlist=623 

 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 
Jaką naukę dla żyjących 
przekazały duchy podczas 
dziadów? 

Cel: Uczeń wskazuje w utworze bohaterów oraz 
określa ich cechy. Określa w poznanych tekstach 
problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji.  

1.Zadaniem na dzisiaj będzie interpretacja przesłania 
duchów skierowanego do żyjących. 

2.Zapoznaj się z materiałem w Classroom i 
przydzielonymi zadaniami. Postępuj zgodnie z 

Lektura obowiązkowa „Dziady. Część II” 

Podręcznik s. 265-274 

Classroom 
 

Joanna Baran 
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instrukcją. Termin: 29 kwietnia. 

 

3 J.angielski 

S: Gerunds and infinitives- 
rzeczowniki odczasownikowe 
I bezokoliczniki- ćwiczenia 
utrwalające.  

Utrwalam zastosowanie rzeczowników 
odczasownikowych i bezokoliczników w zdaniach 
Kolejny temat poświęcony temu zagadnieniu. Na 
podstawie notatki przesłanej na Classroom oraz 
notatki w podręczniku na str 111( niebieskie tło 
Gerudns/ Infinitives) wykonam zadania w 
zeszycie: 

 P/111 

 A,B,C/157 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
Rozwijanie zdolności siłowych w 
trakcie treningu AMRAP. 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności 
motorycznych.                           Przeczytaj o metodzie 
treningowej AMRAP.  Metoda ta jest rodzajem treningu 
stosowanym w treningu Cross fit czyli treningu polegającym 
na jednoczesnym ćwiczeniu wszystkich najważniejszych 
zdolności motorycznych. Według twórcy cross fitu Grega 
Glassmana są nimi zdolności siłowe, wytrzymałościowe oraz 
gimnastyczne. Glassman stworzył kilka rodzajów/metod 
kształtowania tych zdolności m.in. As Many Rounds  As 
Possibile czyli (AMRAP). Metoda ta polega na wykonaniu 
tak wielu rund ile się da w ciągu określonego czasu. Tych 
ćwiczeń może być od kilku do kilkunastu, a przedział czasu 
również od kilku minut do nawet kilkudziesięciu. Wszystko 
zależy od zaawansowania ćwiczącego oraz celu treningu.                                                                   
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń.                                                                    
2.Wykonaj tyle rund ile zdołasz w ciągu 20 min.                                                                                       
3.Na jedną rundę będą składać się:                                                                                                           
•20 jak najwyższych wyskoków w górę z dotknięciem 
kolanami do klatki piersiowej•20 brzuszków/skłonów 
tułowia w przód•20 przysiadów•20 pajacyków.                                                           
Po wszystkim nie zapomnij o rozciąganiu.  

 

 Praca z tekstem 

Maryla Staszek 

5 WDŻ   
 

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 



7 Godz.wych.   

  
 
 
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka   

 

  
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   

 

 

 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 Jak ci to smakuje? 

 

 Wie schmeckt dir das? 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 
Zapisz podane słówka do zeszytu i dopisz ich 
znaczenie. 
heiß – 
fett – 
warm – 
bitter – 
kalt – 
süß – 
salzig – 
scharf – 
sauer – 
geschmacklos – 
Wykonaj ćwiczenie 1 z podręcznika str. 64. 
Rozwiązanie zapisz w zeszycie. 

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

 

 notatki 
 

Teresa Szkodzińska 

11 Historia 
 

 
 

 
 

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

 
 
Powtórzenie wiadomości z 

działu „Reakcje chemiczne”. 

 1.Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe : III.1 – 

III.7 

 

2. Źródła wiedzy: 

 

A) Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl  

 

Katarzyna Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl


 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

treści: 

 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 

III.1 i III.7 (jeśli  jeszcze nie zostały przez Ciebie 

rozwiązane) 

B) sprawdzian wiedzy zawarty w materiale 

udostępnionym na platformie Epodreczniki.pl  

 

Uwaga:  Sprawdzian wiadomości z działu „Reakcje 

chemiczne” będzie udostępniony we wtorek 

05.05.2020r. na platformie WSiPnet 

 

 
 

 

 

 

13 Fizyka 

I, II, III zasada dynamiki – 
rozwiązywanie zadań. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe  
Uczeń: 
13) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując 
się trzecią zasadą dynamiki;   
14) analizuje zachowanie się ciał na podstawie 
pierwszej zasady dynamiki;   
15) posługuje się pojęciem masy jako miary 
bezwładności ciał; 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;   
17) posługuje się pojęciem siły ciężkości; stosuje do 
obliczeń związek między siłą, masą i przyspieszeniem 
grawitacyjnym;   
18) doświadczalnie:   
a) ilustruje: I zasadę dynamiki, II zasadę dynamiki, III 
zasadę dynamiki,  
 
2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
treści: 
 
Test udostępniony na platformie WSiPnet zawierjacy 
niektóre zadania od II.13 do II.17 spośród wcześniej 

 

Katarzyna Machoń 



rozwiązywanych. 
 

 

 

 
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. 


