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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 maja 2020 roku – WTOREK 

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 pola 

powierzchni graniastosłupa. 

Cel: Uczeń umie obliczyć pole powierzchni 

graniastosłupa prostego. 

1. Zapisz temat: Obliczanie pola powierzchni 

graniastosłupa. 

2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 2 - 4 s. 64 

 (popatrz na jednostki). 

Termin wykonania do 27.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

Zeszyt do geometrii. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Odtwarzamy świat 
przedstawiony w komedii 
Aleksandra Fredry  „Zemsta”. 

Cel: Uczeń omawia elementy świata 
przedstawionego.  

1.Zrób notatkę w zeszycie.  

*Wymień głównych bohaterów i określ relacje 
między nimi. 

*Wymień bohaterów pobocznych. 

*Określ, kiedy, jak długo i gdzie toczy się akcja. 

*Wyjaśnij znaczenie tytułu. Kto, na kim i za co 
się mścił. Do czego przyczyniła się zemsta? 

Lektura. 

Zeszyt. 

 

Krótka notatka biograficzna w Classroom. 

Wiedza z wami podstawówka: 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ6ziz
bkh3c 

Joanna Baran 

3 J.angielski 

 S: Sports- redagowanie 
wpisu na blogu- 
kształtowanie umiejętności 
pisania.  

 Uczymy się redagować wpis na blogu 

*Przeczytam Forms Explorer na str 128 w 

podręczniku 

*Na podstawie przeczytanej notatki, 

wykonam A/128(wybiorę właściwy czas) do 

zeszytu same odp oraz E-wstawić 

przymiotniki i przysłówki we właściwym 

Podręcznik  
Zeszyt ćwiczeń 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c


miejscu-odp do zeszytu 

*Ze str 129 przepisze do zeszytu tabelkę 

Useful Expressions- przetłumaczę oraz 

wykonam punkt H Skills Booster- do zeszytu 

*Z zeszytu ćwiczeń wykonam: 

A- napisać zdania w czasie przeszłym 

B- przeczytać zadanie i zaznaczyć właściwą 

odpowiedź 

C-uzupełnić blog odpowiednio słowami 

Wszystkie zadania ze strony 93 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
Poznajemy atak szybki w 
koszykówce. 

Cel: Dowiesz się, jak ćwiczyć grę w ataku w 
koszykówce.  
1.Obejrzyj film o podstawach poruszania się w ataku: 
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 
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. 
Dla chętnych:                                                                                                           
Charakterystyka dowolnego sportowca (krótki opis 
jego życia oraz kariery sportowej). Termin wysłania 
pracy: do 2 czerwca. 

 

 

https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

  

 

 

 

 

 

 Elżbieta Karczewska 

https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4


7 Godz.wych. 
 

  
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 

  

  

 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia . 

  

 Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

  

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

  

 
Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Wodór – gaz o najmniejszej 

gęstości. 
1.Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

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

Uczeń:  

7) projektuje i przeprowadza doświadczenie 

polegające na otrzymaniu wodoru oraz bada wybrane 

jego właściwości fizyczne i chemiczne; odczytuje z 

różnych źródeł (np. układu okresowego pierwiastków, 

wykresu rozpuszczalności) informacje dotyczące tego 

pierwiastka; wymienia jego zastosowania; pisze 

równania reakcji otrzymywania wodoru oraz równania 

reakcji wodoru z niemetalami; opisuje właściwości 

fizyczne oraz zastosowania wybranych wodorków 

niemetali (amoniaku, chlorowodoru, siarkowodoru);  

 

2.Notatka z lekcji  (prześlij zdjęcie notatki) 

 

Wskazówki do notatki znajdziesz w aplikacji 

Classroom 

 

Źródła wiedzy: 

 

 

A) Podręcznik „Chemia Nowej Ery 7” 

str. 63 -65  

 

B) Filmy z doświadczeniami na stronie 

docwiczenia.pl 

 

Film 1 
https://docwiczenia.pl/kod/C7S1EH 

 

Film 2 

https://docwiczenia.pl/kod/C7LG3D 

 

Katarzyna Machoń 

https://docwiczenia.pl/kod/C7S1EH
https://docwiczenia.pl/kod/C7LG3D


3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: 

 

A) Platforma WSiPnet – zadania IV.7 (wykonaj 

je do następnej lekcji chemii) 

 

 

13 Fizyka 

Zasada zachowania energii 
mechanicznej i jej 
zastosowanie. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
5) wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu 
zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej 
do obliczeń.   
 
2.Notatka z lekcji   

 

Wskazówki do notatki znajdziesz w aplikacji 

Classroom 

 

  
 

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/zasada-zachowania-

energii-mechanicznej-i-

jejzastosowanie/DckXX5kPU 

 

 

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. 

https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jejzastosowanie/DckXX5kPU
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jejzastosowanie/DckXX5kPU
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jejzastosowanie/DckXX5kPU

