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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 kwietnia 2020 roku – ŚRODA 

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 Pierwiastek drugiego i trzeciego 
stopnia. 

 Cel: Uczeń umie obliczyć pierwiastek II stopnia z 

kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z 

sześcianu dowolnej liczby. 

1. Zapisz temat: Pierwiastek drugiego i trzeciego 

stopnia. 
2. Zapisz w zeszycie przykłady s. 245, 246 i 247.   

3. Wykonaj ustnie ćw. E s. 247 i zapisz do zeszytu 

równości, które znajdują się pod ćwiczeniem, zapis 

weź w ramkę WAŻNE! 

4. Obejrzyj filmik, ułatwi rozwiązanie zadań. 

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-

szescienne/D1HfHwGlK 

5. Rozwiąż w zeszycie zad. 4, 5 i 7 s. 248. 

Termin wykonania 04.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-

kwadratowe-i szescienne/D1HfHwGlK 

 

 

Anastazja Szczygieł 

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

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

1.Kończymy dzisiaj interpretację przesłania duchów 
skierowanego do żyjących. 

2.Sprawdź poprawność wykonania przydzielonego 
zadania. Postępuj zgodnie z instrukcją. Termin: 29 
kwietnia (środa). 

 

Lektura obowiązkowa „Dziady. Część II” 

Podręcznik s. 265-274 

Classroom 

Joanna Baran 

3 geografia  Warunki rozwoju rolnictwa Proszę zapoznać się z tematem lekcji i odpowiedzieć 
krótko na następujące zagadnienia: 
1. Znaczenie rolnictwa jako sektora gospodarki i jego 
rola w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju 
2. Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce 
3. Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w 

Podręcznik P.Pawlas 
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Polsce 
4. Wymień regiony rolnicze w Polsce 
5. Wpływ Unii Europejskiej na polskie rolnictwo 
Odpowiedzi proszę przesłać 
na pppawlas8@gmail.com do 04.05 
Sprawdzian przeniesiemy na środę 06.05, ponieważ 
jeszcze dopracowuję formę, w jakiej będzie 
przeprowadzony. 

4 Wychowanie 
fizyczne 

Nauka umiejętności pomiaru tętna 
spoczynkowego  i powysiłkowego. 

Cel: Będziesz wiedział/ła jak zmierzyć tętno podczas 
uprawiania wysiłku. 
1.Przeczytaj definicję tętna : 
“Tętno to falisty ruch naczyń tętniczych zależny od skurczów 
serca i od elastyczności ścian tętniczych. ”Rozróżniamy tętno: 
•spoczynkowe - kiedy normalnie funkcjonujesz, jesteś 
rozluźniony, wypoczęty oraz 
•powysiłkowe, czyli zaraz po wykonaniu wysiłku, treningu, 
kiedy jesteś zmęczony. 
Kiedy nauczycie się mierzyć tętno, będziecie wiedzieli, jak 
szybko bije wasze serce. Technika badania sprowadza się do 
uciśnięcia tętnicy szyjnej w miejscu, w którym leży 
bezpośrednio pod skórą opuszkami dwóch palców. Do 
badania tętna nie stosuje się kciuka, ponieważ w ten sposób 
można pomylić tętno badanego z własnym. Wartość Tętna 
podajemy w ilości uderzeń na minutę. Zadanie dla chętnych: 
•Zmierz swoje tętno spoczynkowe: W tym celu zmierz tętno 
przez 20 sek. i pomnóż przez 3. Wynik to ilość uderzeń 
twojego serca w ciągu 1 minuty. Wynik powinien wynosić ok 
70 ud/min. 
•Wykonaj przez 2 minuty tyle pajacyków ile Ci się uda. 
•Zmierz tętno jeszcze raz. Wynik pokaże jakie jest twoje tętno 
powysiłkowe.  
ZAPAMIĘTAJ 
Twoje tętno oraz ilość uderzeń serca na minutę będzie rosło 
wraz z długością wykonywanych ćwiczeń (treningu). 

 Serce pompuje krew, a krew roznosi po organizmie różne 
ważne składniki, jednym z nich jest TLEN. Im dłużej i mocniej 
ćwiczymy, tym więcej tlenu potrzebuje nasz organizm, żeby 
podołać wysiłkowi. Skoro tlenu trzeba więcej to i serce musi 
bić szybciej -krew płynie szybciej i rozprowadza więcej tlenu 
do mięśni 

Zobacz, jak wysiłek wpływa na bicie serca człowieka 
https://youtu.be/srDXkRVrJdk 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ     

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka Nowe media w sztuce. – 

dokończenie prac. 
Witam! Kontynuujemy pracę zadaną tydzień temu. 

1. Proszę wykonajcie pracę wybierając jeden 

temat zaproponowany na s. 51 w podręczniku 

w punkcie Ćwiczenia.  

2. Termin wykonania pracy -30 .04. Prace 

nadesłane po terminie nie będą brane pod 

uwagę. 

3. Wstawiłam 1 za prace zaległe. 

podręcznik Elżbieta Karczewska 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=3
https://youtu.be/srDXkRVrJdk


 

 

 

7 Godz.wych.     
 
 
 

  Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka    

  
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Regulacja nerwowo-hormonalna. 

Sprawdzian wiadomości. 
1. Zapisz temat lekcji. 
2. Sprawdzian wiadomości z działu „Regulacja nerwowo-

hormonalna” udostępnię 29.04.2020 o godz.9.00 w 
aplikacji Classroom- biologia. Sprawdzian trwa 30 
minut, 15 minut na przesłanie odpowiedzi (razem 45 
min.) Odpowiedzi zapisz w zeszycie. Wykonaną pracę 
prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu tekstowego 
na mail nauczyciela:  
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com                                                                                                                            

 

 

 

Aplikacja Classroom Maryla Staszek 

10 J. niemiecki    
 

  
 

Teresa Szkodzińska 

11 Historia   
 

 

 Teresa Szkodzińska 

12 Chemia  
 
 

  
 
 

 

 

 

 Katarzyna Machoń 



13 Fizyka   

 
 Katarzyna Machoń 

 
 

 
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. 


