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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 maja 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 

Obliczanie wartości wyrażenia 
arytmetycznego zawierającego 
pierwiastki. 

 Cel: Uczeń umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego pierwiastki. 

1. Zapisz temat: Obliczanie wartości wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego pierwiastki. 
2. Przypomnij wiadomości, a to ułatwi filmik, 

https://www.youtube.com/watch?v=R0-DnwB765U 

3. Rozwiąż w zeszycie zad. 16 - 18 s. 250 (odwołaj się 

do przykładów z ramki s. 245 - 247). 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

4. Termin wykonania 05.06.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R0-

DnwB765U 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Literatura fantasy. Cel: Uczeń rozpoznaje odmiany powieści i 
opowiadania np. fantasy.  
1.Przeczytaj fragment opowiadania fantasy Andrzeja 
Sapkowskiego z tomu „Wiedźmin. Ostatnie życzenie” 
str. 275. 
2.Na podstawie informacji z podręcznika s. 280 lub 
zeszytu ćwiczeń s.127 napisz notatkę o literaturze 
fantasy. 
3.W zeszycie ćwiczeń zrób ćw. 2, 3 / 129, 130. 

 

Podręcznik s. 275-281. 

Zeszyt ćwiczeń 127-130 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 

 S: Hobby and giving 
information- ćwiczenia 
kształtujące umiejętności 
rozumienia ze słuchu oraz 
umiejętność wypowiadania 
się. 

Poznaję słownictwo związane z 
zainteresowaniami 
 
W zeszycie wykonam zadania z podręcznika: 
A/112( przetłumaczę słownictwo w zeszycie, 
połączę słówka z obrazkami) 
A/113( przetłumaczę zdania zwracając 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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szczególną uwagę na słówka oznaczone na 
czerwono i połączę je z definicjami) 
B/113 (popatrzę na obrazki i odpowiem pełnymi 
zdaniami na zadane pod nimi pytania) 
Zadania z zeszytu ćwiczeń: 
B/82( wysłucham nagrania, które zamieszczone 
jest pod kodem QR i dopasuję zdania 1-5 do a-g) 
 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

Diagnoza siły mięśni brzucha i 
gibkości dolnego odcinka 
kręgosłupa. 

Cel: Dowiesz się w jaki sposób sprawdzić siłę mięśni brzucha 
oraz gibkość kręgosłupa. Wzmacnianie mięśni posturalnych. 
Wykonanie prób sprawnościowych.   
Wykonaj 2 próby sprawnościowe: 
Proszę, wykonaj próbę 4 i 6 z Indeksu Sprawności Fizycznej 
Zuchory: gibkość i siła mięśni brzucha , podaj wynik i ocenę 
jaką otrzymałeś za te dwa sprawdziany. Wcześniej wykonaj 
rozgrzewkę tak jak umiesz.  
 1. ISF nr 4. Stań na baczność, nie uginaj nóg w kolach. 
Wykonaj powolny skłon tułowia w przód. Nogi proste. Liczy 
się tylko poprawnie wykonanie zadanie.                                                                                                                                             
2.ISF nr 6. Połóż się na plecach, ręce ułożone dowolnie. 
Unieś proste nogi tuż nad podłoże, wykonuj nożyce 
poprzeczne tak długo jak możesz.                                                             
Imię i nazwisko .......................................... klasa .........                                                              
4. ISF – gibkość - wynik ............................................ 
ocena...........                                        6. ISF – siła mm brzucha 
– wynik.............. ocena .........                                                    
Masz czas do 08.05.2020r.                                                                                                    
Poproś o pomoc przy pomiarze czasu .                                                                             

Zadanie jest obowiązkowe.                                                                               

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY- 
prezentacja w aplikacji Classroom 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
Rozwój Kościoła w 

średniowieczu. 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

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

wielkanocny) 

2. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu. 

W Średniowieczu  do rozwoju chrześcijaństwa 

przyczyniły się nowo powstałe zakony: benedyktyni, 

zakony rycerskie, franciszkanie, dominikanie. Kościół 

miał pozytywny wpływ na rozwój religijny, 

społeczny, kulturalny, literacki. 

3. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta Karczewska 



117-119  

4. Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj 

zad. 2 i 3 s.46 w zeszycie ćwiczeń. Termin 04.05 . 

Zdjęcie prześlij na moją pocztę. 

Czekam na zaległe prace! 

 

 

 

7 Godz.wych. 
 

  
 
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka  Stanisław Moniuszko i opera. 

 

 1.Zapoznaj się z wiadomościami podręcznik s. 118-

120. 

Stanisław Moniuszko to jeden z najbardziej znanych 

polskich kompozytorów. Żył w XIX w. Komponował 

głównie dzieła operowe i pieśni. 

2.Zapoznaj się z wybranymi utworami Stanisława 

Moniuszki. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJaThhR91pE 

https://www.youtube.com/watch?v=SM3Zw4APPQI 

https://www.youtube.com/watch?v=GAqUwkMF8Nk 

Czekam na zaległe prace. 

 
 
 

Podręcznik 

 

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

8Nk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJaThhR91p

E 

https://www.youtube.com/watch?v=SM3Zw4AP

PQI 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   

 

 

 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

  
 

  
 

Teresa Szkodzińska 

11 Historia 
 

 
 

 
 

Teresa Szkodzińska 
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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. 


