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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 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 

 
Włączanie czynnika 

pod znak pierwiastka. 
 

. Cel: Uczeń umie włączyć czynnik pod znak 

pierwiastka. 

1. Zapisz temat: Włączanie czynnika pod znak 

pierwiastka. 
2. Obejrzyj filmiki i zapisz w zeszycie ważne 

informacje w nich  zawarte Zapamiętaj! (na końcu 

filmu). 

2. Rozwiąż w zeszycie zad. 13 14 s. 255. Chętni zad. 

15,16 s. 255. 

https://pistacja.tv/film/mat00322-wlaczanie-czynnika-

pod-znak-pierwiastka?playlist=253 

https://pistacja.tv/film/mat00330-wlaczanie-czynnika-

pod-znak-pierwiastka-szesciennego?playlist=623 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

3. Termin wykonania 12.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

UWAGA!!! Sprawdzian z działu „ Potęgi i 

pierwiastki”. Termin 14.05. czwartek. 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

https://pistacja.tv/film/mat00322-wlaczanie-

czynnika-pod-znak-pierwiastka?playlist=253 

 

https://pistacja.tv/film/mat00330-wlaczanie-

czynnika-pod-znak-pierwiastka-

szesciennego?playlist=623 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
 
 

Omówienie wiersza 
Kazimierza Wierzyńskiego. 
 

Cel: Uczeń określa tematykę oraz problematykę 
utworu.  
1.Przeczytaj wiersz K. Wierzyńskiego. Jest on 
parafrazą, czyli swobodną przeróbką Dekalogu. 
2.Porównaj Dekalog z przykazaniami z wiersza. Zapisz 
wniosek dotyczący porównania treści wiersza z 
przykazaniem miłości – P. 2/287. 
3.Zwróć uwagę na datę napisania utworu i zastanów 
się nad realiami i systemem rządzenia w Polsce 
powojennej. Czy krytyka systemu została wyrażona 
wprost? Dlaczego autor wybrał taki sposób 
wyrażenia swojego niezadowolenia z pracy rządu? 

 

Podręcznik s. 288-287. 

 

 

 

 

Sprawdzian – 21 maja – czwartek. 

 

Joanna Baran 
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3 J.angielski 
  S: Powtórzenie wiadomości 
z rozdziału 7.  

Utrwalam słownictwo i struktury 

gramatyczne z rozdziału 7. 

*Wykonam z zeszytu ćwiczeń: 

A,B,C/86 kod QR do zadania ze słuchania 

dostępny obok zadania 

A,B,C,D/87 

Karta pracy dostępna na Classroom do 

wykonania i odesłania do 12 maja (same 

odpowiedzi a,b,c,d, nic więcej nie pisać ani 

nie przepisywać pytań) 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Karta pracy 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Ćwiczenia wzmacniające i 
rozciągające mięśnie stóp. 

 

 
Cel: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające i rozciągające 
mięśnie stóp. 
 

 1.Zapoznaj się z tekstem w aplikacji Classroom.                                                                   

Praca z tekstem 

 Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
. Święci Wojciech i Stanisław 

patronami Polski. 

Temat: Święci Wojciech i Stanisław patronami 

Polski. (kolor żółty) 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

1. 8 maja (w piątek) obchodziliśmy święto 

drugiego patrona Polski św. Stanisława, św. 

Wojciecha było 23 kwietnia. Dzisiaj 

przypomnimy sobie o tych świętych - filarach 

Kościoła w Polsce. 

 

2.Na początek dla rozgrzewki umysłu z wiedzy 

religijnej wykonajcie zadanie 1 str. 55 w 

ćwiczeniach. (krzyżówka), jeżeli komuś 

sprawiałoby kłopot pytanie 6 to podpowiadam, 

że to NOWENNA. 

3.Notatka: Wpisz poniższą notatkę do zeszytu. 

W życiu każdego z nas pojawiają się dylematy: Jak 

postąpić? Bronić swoich przekonań i słusznych racji, 

czy raczej odpuścić i uciec? 

św. Wojciech (986-997) i św. Stanisław (1030-1079) 

Podręczni, zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta Karczewska 



to męczennicy za wiarę dla których miłość do Jezusa 

była ważniejsza niż życie. Obaj są męczennikami: 

Wojciech zamordowany na terenie Prus a Stanisław w 

kościele na Skałce w Krakowie. 

 

4. Zadanie: Przeczytaj tekst na str. 142 w podręczniku 

i uzupełnij zadanie 2 w ćwiczeniach str. 55. Ciąg 

dalszy na następnej lekcji. 

7 Godz.wych. 
 

   
 
 

 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
Opera jako forma muzyczna i 

widowisko teatralne. 

Na ostatniej lekcji poznaliście życie i twórczość 

Stanisława Moniuszki.  

Na podstawie wiadomości z ostatniej lekcji s 118 -

122 uzupełnij kartę pracy dostępną przez Classroom. 

Termin wykonania zadania – 11.05.  

Proszę o poważne potraktowanie pracy. Wkrótce 

propozycje ocen na koniec roku. Wiele osób ma prace 

zaległe. 

 
 

 
 
Podręcznik, karta pracy. 

 

  Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  . 
 

 

  Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Narodziny faszyzmu w 
Europie. 

 

Temat: Narodziny faszyzmu w Europie. 
Przepisz notatkę i wykonaj zadania! 
Przyczyny narodzin faszyzmu w Europie. 
1. Niezadowolenie z postanowień traktatu 
wersalskiego kończącego I wojnę światową. 
2. Kryzys gospodarczy, głód, drożyzna, bezrobocie. 
3. Niezadowolenie kombatantów – uczestników I 
wojny światowej. 
Faszyzm w Europie ogarnął 2 państwa: Włochy i 
Niemcy. 
We Włoszech w 1921r. powstała Narodowa Partia 
Faszystowska z Benito Mussolinim na czele. 
W październiku 1922r. B. Mussolini zorganizował 

Podręcznik, zeszyt. Teresa Szkodzińska 



marsz na Rzym na czele czarnych koszul ( nazwa od 
koloru koszul, które nosili faszyści).  W konsekwencji 
czego Mussolini przejął władzę i został premierem. 
W latach 30 – tych Włosi zajęli Albanię i Etiopię. 
W latach 20 – tych XX. w. narodził się narodowy 
socjalizm inaczej zwany nazizmem. Jej ideologiem był 
Adolf Hitler. 
Zasady nazizmu – narodowego socjalizmu: 
1. Podział ludzi na rasy. 
2. Niemcy są rasą panów jako nadludzie. 
3. Nadludzie potrzebują przestrzeni życiowej – 
nowych terytoriów. 
4. Antysemityzm – wrogość wobec Żydów. 
5. Przywódca partii – Führer stoi na czele państwa. 
W 1921 na czele partii faszystowskiej NSDAP( 
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza) 
stanął Adolf Hitler. 
W 1933r. przejął władzę w państwie i jako kanclerz( 
premier) stanął na czele rządu. 
W 1934r. po śmierci prezydenta Hindenburga został 
Führer – em jako jedynym rządzący w państwie. 
Zbrodnie faszystów przed wybuchem wojny: 
1. 1933r. założenie 1 – ego obozu koncentracyjnego w 
Dachau (Niemcy). 
2. 1933r. „noc długich noży” – mordowanie 
przeciwników A. Hitlera. 
3. 1935r. ustawy norymberskie – pozbawienie 
ludności żydowskiej większości praw. 
4. 1938r. „kryształowa noc” (Nazwa od wybitych 
witryn żydowskich sklepów) Oprócz zabitych 20 tyś 
Żydów trafiło do obozów koncentracyjnych. 
Przepisz do zeszytu pojęcie faszyzmu ze str. 192 
Przepisz notatkę do zeszytu. Wykonaj zdjęcie 
zapisanej notatki i prześlij je do 15 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 

 

12 Chemia 

   
 

 

 

 

 

Katarzyna Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl


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. 


