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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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 

 
Pole powierzchni 

graniastosłupa. 

Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie pola powierzchni 

graniastosłupa. Umie obliczyć pole powierzchni 

graniastosłupa prostego. 

1. Zapisz temat: Pole powierzchni graniastosłupa. 

2. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-

graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603 

3. Wykonaj ĆWICZENIE s. 270. 

4. Zapisz i zapamiętaj wzór na obliczanie pola 

powierzchni graniastosłupa. 

5. Wykonaj zad. 6 i 8 s. 272 (popatrz na jednostki). 

Termin wykonania do 26.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-

powierzchni-graniastoslupa-siatki-

graniastoslupow?playlist=603 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Budowa sonetu na przykładzie 
utworu Adama Mickiewicza 
(lektura obowiązkowa). 

Cel: Uczeń wyodrębnia obrazy poetyckie w 
poezji, zna i rozpoznaje środki poetyckie, 
określa tematykę oraz problematykę utworu.  

1.W 1823 roku Mickiewicz został aresztowany, 
skazany za udział w tajnych organizacjach 
młodzieżowych i zesłany w głąb Rosji. Do 1827 
przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie, 
na Krymie.  

2.Przeczytaj pierwszy sonet z cyklu „Sonety 
Krymskie” Adama Mickiewicza - „Stepy 
akermańskie”, a także przypisy do utworu.  

3. Napisz P. 2/315 (tabela). Możesz obejrzeć 
film z cyklu „Wiedza z wami podstawówka” 
(8’28’’). 

4. Napisz notatkę (316) na temat sonetu. To 
gatunek należący do liryki,  zwróć uwagę na 
budowę, liczbę wersów, układ rymów, 

Podręcznik s.314-316. 

SłuchApka 

***Zeszyt ćwiczeń s. 131-132 (ciekawa notatka 
graficzna) 

 

WTOREK - 26 maja – omawiamy „Zemstę” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5hL3IybBn
U 

 

Joanna Baran 
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charakter dwóch części. 

3 J.angielski 
S: Liczebniki główne i 
porządkowe- utrwalenie 
słownictwa.  

Utrwalam liczebniki główne i porządkowe 

*Na podstawie obejrzanego filmu wykonam 

kartę pracy zamieszczoną na Classroom( 

lewa strona na karcie pracy, tam gdzie są 

zapisane 1,2,3- to liczebniki główne- 

wpisujemy- jeden, dwa, trzy-one, two itd. Po 

prawej stronie mamy właśnie liczebniki 

porządkowe- 1st, 2nd- więc wpisujemy 

pierwszy, drugi-the first, the second…itd. 

Zarówno jedne jak i drugie liczebniki już 

omawialiśmy. Gdyby ktoś miał problemy, 

wszystkie odpowiedzi znajdziecie w filmie 

instruktażowy. Proszę obejrzeć dokładnie.  

Karta pracy 
Film instruktażowy 
 
Przygotowujemy się do kartkówki ze 
słownictwa 
Termin:29 maj 
Zakres słówek: słownik strona 142 
Tabelki: phrasal verbs i sport 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Poznajemy obronę strefową w 
koszykówce. 

 

 Cel: Dowiesz się, jak ćwiczyć grę w obronie w 
koszykówce.  
 
Wymienia się dwie formy obrony strefowej: na 
połowie boiska oraz na całym boisku. Obrona 
strefowa na połowie boiska polega na tym, że gracze 
ustawiają się na wcześniej wyznaczonych miejscach, 
które znajdują się tylko na połowie, którą atakuje 
przeciwnik. Obrona na całym boisku jest agresywną 
odmianą omawianego rodzaju obrony. System ten 
opiera się na krótkim, ścisłym kryciu przeciwnika już 
na jego połowie, oczywiście z zachowaniem zasad 
obrony strefowej. Obrońcy muszą zatem wykazać 
ogromną ruchliwością i szybkością. 
1.Obejrzyj film instruktażowy jak ustawiać się w 
obronie: 
https://youtu.be/_odFDM_V174    
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz 
piłkę do koszykówki (jeżeli nie masz piłki do 
koszykówki użyj takiej, która się dobrze odbija). 
Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc w 
ćwiczeniach 
3.Ustaw się z piłką w rękach i przypomnij sobie zasady 

 

https://youtu.be/_odFDM_V174    

 

Maryla Staszek 
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kozłowania: 
• Pierwszy krok stawia noga przeciwna do ręki, którą 
kozłujesz piłkę. 
• Kozłuj ręką dalszą od przeciwnika. 
• Piłka odbija się do wysokości biodra. 
4.Poruszaj się po wyznaczonym odcinku kozłując piłkę 
w prawidłowy sposób (jeżeli nie masz zbyt wiele 
miejsca kozłuj w miejscu). 
5.Ustaw 3-4 np. puste butelki w jednej linii w 
odległości 1 metr od siebie. 
6.Wykonaj po 10 slalomów kozłując piłkę oraz 
zachowując zasady wymienione wyżej. 
 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

 eforma średniowiecznego 

 ościoła.  

 

 

 

 

 

 

Niech będzie pochwalony  ezus Chrystus! 

 . Zapisz temat :  eforma średniowiecznego  ościoła. 

 .  ak pamiętacie z ostatniej lekcji w  I wieku w 

 ościele doszło do rozłamu , który nazywamy 

schizmą wschodnią.  ościół wszedł w poważny 

kryzys. Papież Grzegorz  II wprowadził w życie 

reformę  ościoła. 

 . Wypisz w zeszycie: Główne postulaty reformy 

średniowiecznego  ościoła: - Zapamiętaj s 128 

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad   s. 4  – pomoc w 

Zastosuj  Zachęcam do modlitwy  itanią  oretańską z 

rodziną w domu. Pozdrawiam!  

 

 

 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń  

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

  
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 



8 Muzyka 

 Z dziejów muzyki- muzyka XX 

wieku.  

 

 

 .Naucz się śpiewać piosenki ,,Wrażenia  – s. 132  

https://www.youtube.com/watch?v=34aE7XzgDmk  

 .Zapoznaj się z twórczością kompozytorów    

wieku. 

 . Przeczytaj informacje z podręcznika s.     a 

następnie posłuchaj utworu Claude  ebussy ,, wiatło 

księżyca . 

https://www.youtube.com/watch?v=Gc4tVgc1-tY  

4. Przeczytaj informacje o Karolu Szymanowskim i 

Witoldzie  utosławskim s.   6-   7. I posłuchaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=-lA4kAirT9k  

 . Zapoznaj się z informacjami s.  8 i posłuchaj  

https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8 

https://www.youtube.com/watch?v=_p6SQcM4j-E  

 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

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. 


