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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 maja 2020 roku – ŚRODA 

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  
Objętość 

prostopadłościanu i sześcianu. 
Jednostki objętości. 

Cel: Uczeń zna wzory na obliczanie objętości 

prostopadłościanu i sześcianu. Zna jednostki objętości. 

1. Zapisz temat: Objętość prostopadłościanu i 

sześcianu. Jednostki objętości. 

2. Wykonaj ćw. A s. 274. 

3. Narysuj prostopadłościan, zapisz i zapamiętaj wzór 

na obliczanie objętości prostopadłościanu s. 274. 

4. Narysuj sześcian, zapisz i zapamiętaj wzór na 

obliczanie objętości sześcianu s. 274. 

5. Zapisz najczęściej używane jednostki objętości s. 

274. 

6. Wykonaj ćw. B s. 274. 

7. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-

prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

8. Wykonaj zad. 1 i 2 s. 276. Pamiętaj, aby poprawnie 

zapisać jednostki!!! 

Termin wykonania 26.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

Przyrządy geometryczne. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-

prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski Jak jest zbudowana akcja w 
komedii Aleksandra Fredry. 

 

Uczeń: Rozpoznaje rodzaje literackie. 
Rozpoznaje gatunki dramatu: komedia. 

*Zapoznaj się z naszą lekcją w Classroom. 

Lektura. 

Zeszyt.  

Classroom. 

W piątek o godz. 10.00- kartkówka z „Zemsty”. 

Joanna Baran 

3 Geografia  Test z rozdziału „Rolnictwo i 
przemysł Polski” 

Witam. 

Poniżej znajdziecie link do testu, który 

należy skopiować i wkleić w górny pasek 

przeglądarki. 

Test aktywuje się w środę 27.05 o godzinie 

8.00 i będzie aktywny do godziny 19.00. Po 

upływie tego czasu test już nie będzie 

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestSt
art.html 

P. Pawlas 
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aktywny. Jeżeli ktoś nie rozwiąże testu do 

godziny 19.00, niestety otrzyma ocenę 

niedostateczną. 

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStar

t.html 

4 Wychowanie 
fizyczne 

Doskonalenie umiejętności 
wykonania bloku pojedynczego. 

Cel: Utrwalisz umiejętność prawidłowego ustawienia 
się w obronie i wykonania bloku pasywnego. 
Poprawisz skoczność. 
I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.                                                                                                 
1.trucht w miejscu (2 minuty)                                                                                                                  
2.krążenia głowy (10 powtórzeń);                                                                                                    
3.krążenia ramion (po ok. 10 powtórzeń do przodu i 
do tyłu);                                                   4.krążenia 
bioder (po 10 w każdą stronę);                                                                                    
5.krążenia kostek i nadgarstków.                                                                                                          
6.jaskółka (skłony w przód z wyciągnięciem rąk przed 
siebie i jednej nogi za siebie, utrzymać równowagę 
przez 1-2 sekundy; zrobić po 5 powtórzeń na każdą 
nogę);                                                                                                                                              
7.brzuszki (20 powtórzeń);                                                                                                               
8.rowerek (brzuszki z przyciąganiem łokcia do 
przeciwległego kolana; 10 powtórzeń);                                                                                                                                                  
9.grzbiety (leżenie na brzuchu, unoszenie 
jednocześnie ramion i nóg do góry ruchem 
sprężynującym; (10 powtórzeń);                                                                                                
10.pompki (10 powtórzeń)                                                                                                
11.przysiady; (20 powtórzeń);                                                                                                         
12.wykroki z dociąganiem kolan do klatki piersiowej 
(w staniu dociągnięcie kolana do klatki piersiowej, a 
następnie tę samą nogą duży krok w przód, ugięcie 
kolan, powrót do pozycji wyjściowej, dociągnięcie 
drugiej nogi i powtórzenie całej sekwencji; po 10 
powtórzeń na każdą nogę);                                                                                                                                
II. Doskonalenie umiejętności wykonania bloku 
pojedynczego. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 
https://youtu.be/rRTjIGkbKZo 
2.Znajdź bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz poproś 
dorosłego o pomoc. 
3. Wykonaj 3 pierwsze ćwiczenia z filmiku. Każde z 
nich powtórz 10 razy. Wykonaj kilka ćwiczeń 
rozciągających. 

https://youtu.be/rRTjIGkbKZo 

 
Maryla Staszek 
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5 WDŻ    

 

Maryla Staszek 

6 Religia   

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.     Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Plastyka Krajobraz wiosenny – 

zastosowanie szerokiej gamy 

barw. 

  

W tym tygodniu kontynuujemy pracę zadaną tydzień 

temu. 

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą krajobraz 

wiosenny. Może to być widok z twojego okna, twój 

ogród, pobliski las lub inny krajobraz. Pamiętaj, że 

chodzi o wiosenny krajobraz, gdzie barwy są 

intensywne  

( piękna zieleń i inne) i różnorodne. Pracę wykonaj na 

kartonie dowolnej wielkości i dowolną techniką ( 

farby, kredki, pastele itp.)  

Termin wykonania pracy  – 29.05 

 Pozdrawiam! 

 
 

 

 Dowolne materiały 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia Żeński układ rozrodczy. 
 

Cele: Poznasz budowę żeńskiego układu rozrodczego. 
Scharakteryzujesz funkcje narządów żeńskiego układu 
rozrodczego. Dowiesz się, jak jest zbudowana gameta 
żeńska i na czym polega jej rola. 

1.Przeczytaj tekst w podręczniku s.218-220 i zapisz 
temat lekcji.                                                      2.Napisz 
krótką notatkę i uwzględnij ćwiczenia z podręcznika 
s.220 .                                                             3.W zeszycie 
ćwiczeń wykonaj wszystkie zadania z tego tematu. 
Termin przesłania pracy: do 29 maja.                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń                                                                            

Maryla Staszek 



10 J. niemiecki Temat: Jaka jest pogoda 
wiosną? 

 Thema: Wie das Wetter im Frühling? 
Temat : Jaka jest pogoda wiosną? 
Wykonaj ćwiczenia 2, 3 i 4 str. 76 w zeszycie ćwiczeń. 
W ćwicz. 3 str. 76 uzupełnij po kolei w wolnych 
miejscach. 
die Sonne, ist, die, Im, heiß, so,  es,   ist,    windig,   
selten,   oft,   es,   frostig,   20,     sehr. Przepisz to 
ćwiczenie do zeszytu. 
Ćwicz 4 str. 76 
W ćwicz. 4 str. 76 uzupełnij po kolei w wolnych 
miejscach. 
Es regnet,   windig,   kühl,   15,    regnet,     bewölkt,   
sonnig, heiß,    29,     heiß,     warm,    21,   bewölkt,   
scheint,    Sonne. 
Przepisz temat i  podane ćwiczenia do zeszytu.  
 Zrób zdjęcie wykonanych  wszystkich zadań i prześlij 
do 28 maja na adres: tera.ups@o2.pl   

 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. 
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