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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 maja 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  
Siatki graniastosłupów. 

Cel: Uczeń zna pojęcie siatki graniastosłupa. Rozumie 

zasadę kreślenia siatki. Umie kreślić siatkę 

graniastosłupa. 

1. Zapisz temat: Siatki graniastosłupów. 

2. Zapoznaj się z tekstem s. 270. 

3. Wykonaj zad. 1 – 3 s. 271. 

Termin wykonania do 25.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

Przyrządy geometryczne. 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski  
Sprawdzian wiadomości 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości i umiejętności z 
zakresu podstawy programowej. 

Pobierz sprawdzian o godz. 9.00 w Classroom  

Czas pracy - do 45 minut (jedna lekcja). 
Możesz: test wydrukować, edytować lub 
pisać same odpowiedzi na kartce, w zeszycie.  
Pamiętaj o czytelnym piśmie i zdjęciach. 
Dokument tekstowy, zdjęcia wyślij do godz. 
10.00 na mail nauczyciela: 
baranasia25@gmail.com 

Classroom Joanna Baran 

3 Geografia Lekcja powtórzeniowa Proszę odpowiedzieć na pytania z arkusza 

dołączonego do materiału, a następnie odpowiedzi 

wysłać na pppawlas8@gmail.com do 27.05. 

28. 05 piszemy sprawdzian z działu Rolnictwo i 

przemysł Polski. Szczegóły podam przed zajęciami. 

Karta pracy P.Pawlas 

4 Wychowanie 
fizyczne 

  
Doskonalenie startu niskiego. 

 
I .Rozgrzewka w miejscu: 

trucht w miejscu 3 min, wymachy ramion 
jednocześnie do przodu i w tył  x 10,wymachy ramion 
naprzemianstronnie do przodu  i w tył  x 8, krążenia 
tułowia  x 6 w każdą stronę, krążenia bioder x 6 w 
każdą stronę, Skip A w miejscu x20( bieg z wysokim 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5r
s 

 

Maryla Staszek 
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unoszeniem kolan),  Skip C w miejscu x20 ( bieg z 
uderzaniem piętami o pośladki), skłony tułowia x 5 do 
każdej stopy, skrętoskłony,  w siadzie prostym skłon 
do stóp x 3 po 10 s, w siadzie rozkrocznym skłon do 
stopy prawej i lewej x 3 po 10 s, brzuszki x 10 po 3 
serie z przerwą 1 min pomiędzy seriami, pompki x 8 
po 3 serie  z przerwą 1 min pomiędzy seriami.                       

II. Start niski – technika. Zapoznaj się z informacjami 
w Classroom. Obejrzyj film : 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs 

 

 

5 WDŻ Przekazywanie życia. Lekcja dla 
grupy dziewcząt. 

Cel: uświadomienie uczestnikom zajęć 
odpowiedzialności za sferę seksualną. 
  
1.Karta pracy przesłana przez nauczyciela – pracuj 
zgodnie z instrukcją. 
2.Termin odpowiedzi – 28.05.2020 r. 

 

Karta pracy - Classroom 

 

Maryla Staszek 

6 Religia Schizma wschodnia.  

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1. Zapisz temat : Schizma wschodnia. 

2. W XI wieku w Kościele doszło do rozłamu , który 

nazywamy schizmą wschodnią. Rozłam ten utrwalił 

się i trwa do dziś.  

3. Zapisz do zeszytu  jakie były powody schizmy 

wschodniej – Zapamiętaj s. 125  

4. Wykonaj zad 1 w zeszycie ćwiczeń s. 48 

5. Propozycje ocen otrzymacie już wkrótce. 

Zachęcam do modlitwy Litanią Loretańską z rodziną 

w domu. Pozdrawiam! 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. T: Co wiem o patronie mojej 
szkoły? Quiz. 

  Poznaję fakty i informacje z życia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
 
*Wykonam quiz na quizizz dotyczący patrona 
mojej szkoły i sprawdzę swoją wiedzę 

Quiz online Małgorzata 
Grzegorczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs


 

8 Informatyka  Tworzenie gry - projekt Proszę o przeczytanie tematu 4.4 Tworzenie gry- 
projekt na stronach 152 - 156. 
Proszę odpowiedzieć na pytania z poprzednich 
zajęć: 

Czym jest pętla powtórzeniowa? W jakich 
sytuacjach ją wykorzystujemy? 

 Do czego stosujemy w programach zmienne? 

 W jakich sytuacjach używamy instrukcji 
warunkowej? 

 W jakim celu używamy w programach 
procedur? 

 W jakie gry gracie najczęściej? 

 Jakie cechy gry sprawiają, że lubicie w nią 
grać? 

Co decyduje o sukcesie zespołu tworzącego 
wspólny projekt? 
 

 
 

 

Podręcznik  

P.Pawlas 

9 Biologia      

 

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. 


