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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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 Dodawanie i odejmowanie 
pierwiastków. 

 Cel: Uczeń umie dodawać i odejmować pierwiastki. Wie kiedy 

nie można dodawać i odejmować pierwiastków. 

1. Zapisz temat: Dodawanie i odejmowanie pierwiastków. 

2. Obejrzyj filmik, ułatwi rozwiązanie zadań. 

https://pistacja.tv/film/mat00326-dodawanie-i-odejmowanie-

pierwiastkow?playlist=517 

3. Rozwiąż w zeszycie zad. 12 - 15 s. 249. 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

4. Termin wykonania 05.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00326-

dodawanie-i-odejmowanie-

pierwiastkow?playlist=517 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski „Dziady” Adama Mickiewicza 
jako przykład dramatu 
romantycznego 

Cel: Uczeń wskazuje elementy dramatu. Redaguje 
notatki. 

*Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w aplikacji 
Classroom. Postępuj zgodnie z instrukcją.  

Słonecznej majówki! 

Lektura obowiązkowa „Dziady. Część 
II” 

Podręcznik s. 265-274 

Classroom 

Joanna Baran 

3 geografia  Produkcja roślinna Proszę zapoznać się z tematem lekcji i opracować krótko 
następujące zagadnienia: 
1. Wyjaśnij terminy: plony, zbiory, areał 
2. Wymień główne uprawy w Polsce 
3. Jaka jest struktura upraw w Polsce? 
4. Omów przestrzenne zróżnicowanie głównych upraw w Polsce 
5. Opisz krótko gospodarcze znaczenie 2 wybranych przez Ciebie 
upraw 
Notatki proszę przesłać na pppawlas8@gmail.com do 04.05 
Sprawdzian z rozdziału Ludność i urbanizacja w Polsce piszemy 
06.05 

Podręcznik P. Pawlas 

4 Wychowanie 
fizyczne 

Rozwijanie zdolności siłowych w 
trakcie treningu FOR TIME. 
 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności motorycznych.  
Przeczytaj o metodzie treningowej FOR TIME: 
Metoda ta jest kolejnym rodzajem treningu stosowanym w celu 
podnoszenia poziomu wszystkich najważniejszych zdolności 
motorycznych. Podobnie jak AMRAP jest stosowana m.in. w treningu 

https://youtu.be/nmwgirgXLYM 

 
Maryla Staszek 
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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 . Metoda FOR TIME polega na 
wykonaniu  określonego zadania w jak najkrótszym czasie (for time = 
na czas). 
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 
2.Wykonaj jak najszybciej ćwiczenia: 
•90 pajacyków•70 dotknięć kolan do klatki piersiowej (wspinaczka 
górska)                                   •50 skłonów tułowia w tył(superman)•30 
skłonów tułowia w przód(brzuszki)•20przysiadów. 
 Rozciąganie 5 min. 
3.Zapisz czas i prześlij na mail nauczyciela. Termin: 10.05.2020 r. 

 

5 WDŻ  Dojrzewanie – zmiany psychiczne. 

Lekcja dla dziewcząt. 
Cel: uświadomienie uczennicom potrzeby podjęcia pracy nad sobą 
zmierzającej do integracji psychofizycznej. 

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

Termin odpowiedzi – 06.05.2020 r. 

 

Karta pracy dla dziewcząt 
Prezentacja multimedialna 

Maryla Staszek 

6 Religia Maj miesiącem poświęconym 
Maryi. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie żółte- czas 

wielkanocny) 

2. Przed nami miesiąc maj. Miesiąc, w którym tak szczególnie 

wielbimy i wychwalamy Matkę Bożą. To czas, gdy rozpoczyna 

się nabożeństwo majowe; czas, aby Maryi dziękować, aby Ją 

prosić, aby pokazać, jak bardzo Matkę Bożą kochamy. Do 

przydrożnych krzyży i kapliczek przynosimy kwiaty. To znak 

miłości, wdzięczności i pamięci. W czasie nabożeństwa 

majowego śpiewamy pieśni sławiące Maryję i odmawiamy  

Litanię Loretańską. To modlitwa do Matki Bożej, w której 

określamy ją różnymi pięknymi imionami. Prosimy, aby 

wstawiała się u swojego Syna Pana Jezusa za nami.  
3.Weź udział w katechezie otwierając link. 

https://view.genial.ly/5e9888d3bdff8377d12f5477/social-

square-post-majowki-klasa-6-

jednosc?fbclid=IwAR2W9xbgeDifOs2RiD1P7ji7AeGuVEvOJ0

rR9xumn50ofLI63B753PaguSU 

4.Nalezy otworzyć powyższy link i klikać strzałką widoczną 

z prawej strony, klikamy również na ruchome obrazki. 

5 Na podstawie katechezy online wykonaj w zeszycie jedno z 

poniższych zadań. 

a.)Zapisz sposoby oddawania czci Matce Bożej. 

lub 

b.)Zapisz 10 tytułów Maryi z Litanii Loretańskiej. 

Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej 

https://view.genial.ly/5e9888d3bdff837

7d12f5477/social-square-post-majowki-

klasa-6-

jednosc?fbclid=IwAR2W9xbgeDifOs2

RiD1P7ji7AeGuVEvOJ0rR9xumn50of

LI63B753PaguSU 
 

Elżbieta Karczewska 
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z rodziną w domu. 
 

 

 

 

7 Godz.wych.  T: Trudne sytuacje wokół 
nas- przemoc i agresja. 

  
Zapoznam się kartą pracy zamieszczoną na Classroom. 
Wykonam zamieszczone tam polecenia. 
 
 

 Notatka, karta pracy Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 informatyka  Sytuacje warunkowe 1. Proszę przeczytać w podręcznikach punkt czwarty tematu 4.3 
na stronie 143 oraz obejrzeć film instruktażowy . 
2. Proszę wykonać ćwiczenia 9, 10 i 11 ze str. 144 i udostępnić 
mi , wysłać zdjęcie, film lub zrzut ekranu za pomocą poczty 
gmail na mój adres pppawlas8@gmail.com do 06.05 
Film : https://www.youtube.com/watch?v=j0SnXbOdG8U 
 
Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu 
zrzutu ekranu oraz wysłaniu listu z załącznikiem : 
Udostępnianie 
projektu: https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL1pg 
Zrzut ekranu -
 https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 
Wysyłanie emaila z załącznikiem -
 https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

  

 
 
 

Podręcznik, Scratch 

  

P. Pawlas 

9 Biologia    

 

 

 Maryla Staszek 

10 J. niemiecki    
 

  
 

Teresa Szkodzińska 

11 Historia   
 

 

 Teresa Szkodzińska 

12 Chemia  
 
 

  
 
 

 

 

 

 Katarzyna Machoń 
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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. 


