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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 maja 2020 roku – PIĄTEK 

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 

 
. 

 

 

 

 
Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Obraz ojczyzny w wierszu 
Cypriana Kamila Norwida 

Cel: Uczeń wyodrębnia obrazy poetyckie w 
poezji.  

1.Przeczytaj w podręczniku s. 310,  wstęp do 
naszego rozdziału „Przeszłość dla przyszłości”. 
Możesz również zapoznać się z fragmentem 
książki „Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II”. 

2.Przeczytaj informacje na temat romantyzmu 
s.312, a później na głos utwór ”Moja piosnka 
(II)”. Zwróć uwagę na rozstrzelony druk, refren, 
znaki interpunkcyjne. 

3.Zrób P. 1c/313 (tabelka w Classroom) i P. 
2c/314. 

Podręcznik s. 310 

Podręczni s. 312-314. 

Zeszyt. 

 

 

„Zemstę” omawiamy od 26 maja (wtorek). 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
S: Modal verbs- ćwiczenia 
utrwalające czasowniki 
modalne.  

Utrwalam użycie czasowników modalnych 

*Wykonam kartę pracy zamieszczona na 

Classroom oraz quiz przypisany na Quizizz 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Karta pracy 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

  

 

 

 

 

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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6 Religia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

  
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 

   
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Męski układ rozrodczy. 

Cele: Poznasz budowę i funkcje męskiego układu 
rozrodczego. Scharakteryzujesz funkcje męskich 
narządów płciowych. Dowiesz się, jak jest zbudowana 
gameta męska i na czym polega jej rola.  

1.Zapisz temat lekcji, zapoznaj się z tekstem w 
podręczniku.                                                                             
2. W zeszycie przedmiotowym samodzielnie zredaguj 
notatkę uwzględniając pytania - podręcznik s.217.                                                                                            
3.Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń  s. 107-108.                                                                     
4. Termin wykonania: do 26 maja. 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
Temat: Kalendarz w 
Niemczech. 
 

Thema: Der Kalender in Deutschland. 
Przepisz temat lekcji i słówka da zeszytu. 
Słówka: 
das Jahr – rok 
die Jahreszeiten – pory roku 
der Frühling – wiosna 
der Sommer – 
der Herbst – jesień 
der Winter – 
der Monat – miesiąc 
der Januar – styczeń 
der Februar – 

 
Teresa Szkodzińska 



der März – 
der April – 
der Mai – 
der Juni – czerwiec 
der Juli – 
der August – 
der September – 
der Oktober – 
der November – listopad 
der Dezember – 
der Tag – dzień 
Przetłumacz nazwy miesięcy na j. polski. 
Przepisz jeszcze słówka do zeszytu ze str. 73 na dole. 
Oczywiście z podręcznika. 
Wykonaj ćwiczenie 1 z podręcznika str. 72. 
Uzupełnij  je i zapisz do zeszytu. 
W wolne miejsca należy po kolei wpisać: 
W 1 zwrotce  Frühling,   Sommer,    Herbst,     Winter  
W 2 zwrotce  Frühling,   Sommer,    Herbst,     Winter 
Masz na to czas do 26 maja. 
Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na tera.ups@o2.pl  

11 Historia 

Temat: Świat na drodze ku II 
wojnie światowej. 

 

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej. 
1. Militaryzacja Niemiec 
W latach 30 – tych Niemcy wbrew postanowieniom 
traktatu wersalskiego wprowadzili powszechną służbę 
wojskową i rozpoczęli rozbudowę sił zbrojnych. Hitler 
zaczął rozwijać jednostki powietrzne – Luftwaffe , 
pancerne i flotę wojenną – Kriegsmarine.  
W 1936r. wbrew wcześniejszym ustaleniom wojska 
niemieckie wkroczyły do graniczącej z Francją 
Nadrenii. 
W latach 1936 – 1937 między Niemcami, Włochami a 
Japonią zawarty został sojusz oficjalnie nazwany 
paktem antykominternowskim 
(antykomunistycznym).  
W rzeczywistości układ zakładał podbój świata i 
podział na strefy wpływów. W ten sposób powstała  
tzw. Oś Berlin – Tokio – Rzym.  Odtąd kraje 
sprzymierzone z Niemcami nazywano państwami Osi. 
2. Anschluss Austrii 
W marcu 1938r. wojska niemieckie wkroczyły do 
Austrii nastąpił Anschluss czyli przyłączenie Austrii 
do III Rzeszy.  
Austria pozostała w sojuszu z Niemcami aż do 1945r. 

Podręcznik, Internet, zeszyt. Teresa Szkodzińska 

mailto:tera.ups@o2.pl


3. Układ monachijski 
30 września 1938r. w Monachium przedstawiciele 
Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec podpisali 
układ o podziale Czechosłowacji. Bez udziału władz 
Czechosłowacji. 
Na jego mocy Sudety zostały włączone do III Rzeszy. 
W marcu od Czech odłączyła się Słowacja. Państwo 
czeskie zaś jako Protektorat Czech i Moraw popadło 
w zależność od Niemiec. 
4. Wojna domowa w Hiszpanii. – trwała w latach 
1936 – 1939. 
Między siłami lewicowymi a zwolennikami faszyzmu. 
Hitler wspierał faszystów z gen. Francisco Franco na 
czele. 
Ostatecznie władzę w państwie objął gen. Franco. 
5. W latach 30- tych Japończycy zaatakowali Chiny. W 
konsekwencji czego zajęli znaczą część Chin. 
 
Przepisz temat lekcji i notatkę do zeszytu. W podręczniku 
str. 211  znajdź odpowiedź na pytanie. Dlaczego Anglia i 
Francja zgodziła się na podział Czechosłowacji?  Zrób 
zdjęcie wykonanych zadań i prześlij do 25 maja na adres: 
tera.ups@o2.pl   

12 Chemia 

. 

Powietrze – skład i 

właściwości. 

 

  
 

 

1.Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze.  

Uczeń:  

8) projektuje i przeprowadza doświadczenie 

potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje 

skład i właściwości powietrza;  

 

 

2.Notatka z lekcji  (prześlij zdjęcia notatki – tej i z 

poprzedniej lekcji) 

 

Wskazówki do notatki znajdziesz na platformie 

WSiPnet. 

 

 

 

 

 

 

Źródła wiedzy: 

 

A)Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl (dostępny po zalogowaniu) 

 

 Link do lekcji chemii na platformę 

Epodreczniki.pl, dla tych, którzy mają problemy z 

logowaniem 

 

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

sklad-i-wlasciwosci/DqLDHkgp1 

 
B)Film 

https://docwiczenia.pl/kod/C7TMWG 
 

Katarzyna Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl
https://epodreczniki.pl/a/powietrze---sklad-i-wlasciwosci/DqLDHkgp1
https://epodreczniki.pl/a/powietrze---sklad-i-wlasciwosci/DqLDHkgp1
https://docwiczenia.pl/kod/C7TMWG


 

 

13 Fizyka 

Energia kinetyczna i 
potencjalna – rozwiązywanie 
zadań. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
3) posługuje się pojęciem energii kinetycznej, 
potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; 
opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii;   
4) wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji 
oraz energii kinetycznej;   
 
2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści 

 

Wykonaj na platformie WSiPnet zestawy zadań 

III.3 i III.4 z działu Energia. 

  
 
 
Praca na platformie WSiPnet. 

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. 


