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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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  
Zamiana jednostek 

objętości. 

Cel: Uczeń  rozumie zasady zamiany jednostek 

objętości.  Umie zamieniać jednostki objętości. 

1. Zapisz temat: Zamiana jednostek objętości. 

2. Zapisz zależności między jednostkami objętości s. 

275. 

3. Zapisz przykład oraz jednostki objętości płynów s. 

275. 

4. Zapoznaj się z ciekawostką s. 275. 

5. Wykonaj ćw. C s. 276. 

6. Wykonaj zad. 4, 5 i 6 s. 277. 

Termin wykonania do 01.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski O komizmie w „Zemście” 
Aleksandra Fredry. 

 

Cel: Uczeń zna pojęcie komizmu, rozpoznaje 
jego rodzaje. Wyszukuje w tekście potrzebne 
informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty.  

1. Zapoznaj się z naszą lekcją w Classroom. 
Wykonaj zadania z karty pracy. Przygotuj się na 
kartkówkę z treści i teorii literatury dotyczącej 
tej lektury.  

 
 

Lektura. 

Zeszyt.  

Classroom. 

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

Joanna Baran 

3 Geografia  Usługi w Polsce.Transport 
lądowy 
 

Jutro o godzinie 9.30 wyślę na messengera 

link do rozmowy. Lekcję poprowadzę online. 

Pozdrawiam 

 

Podręcznik P. Pawlas 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


4 Wychowanie 
fizyczne 

Gra 1x1 w ataku i obronie. Cel: Zobaczysz, jakie ćwiczenia należy wykonywać aby 
poprawić umiejętność gry w 1x1 w koszykówce  
1.Obejrzyj film o podstawach poruszania się w ataku: 
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 
2.Obejrzyj film instruktażowy jak ustawiać się w 
obronie: 
https://youtu.be/_odFDM_V174 
3.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. 
4.Ustaw się z piłką w rękach i przypomnij sobie zasady 
kozłowania: 
•Pierwszy krok stawia noga przeciwna do ręki, którą 
kozłujesz piłkę. 
•Kozłuj ręką dalszą od przeciwnika. 
•Piłka odbija się do wysokości biodra. 
5.Poruszaj się po wyznaczonym odcinku kozłując piłkę 
w prawidłowy sposób. (jeżeli nie masz zbyt wiele 
miejsca kozłuj w miejscu) 
6.Ustaw 3-4 np. puste butelki w jednej linii w 
odległości 1 metr od siebie. 
7.Wykonaj po 10 slalomów kozłując piłkę oraz 
zachowując zasady wymienione wyżej. 
 

 
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 
 
 https://youtu.be/_odFDM_V174 
https://www.youtube.com/watch?v=gNiucIsyPsU 

Maryla Staszek 

5 WDŻ Przekazywanie życia. Lekcja dla 
grupy chłopców. 

Cel: uświadomienie uczestnikom zajęć 
odpowiedzialności za sferę seksualną. 
  
1.Karta pracy przesłana przez nauczyciela – pracuj 
zgodnie z instrukcją. 
2.Termin odpowiedzi – 04.06.2020 r. 

 

Karta pracy - Classroom 

 

Maryla Staszek 

6 Religia Nasz Patron – Kardynał Stefan 

Wyszyński. 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

28. maja 1981 roku zmarł Kardynał Stefan Wyszyński 

– Prymas Polski. Od 2011 roku jest on patronem 

naszej szkoły . Na 7 czerwca 2020 roku była 

zaplanowana beatyfikacja Kardynała, która została 

przełożona ze względu na obecną sytuację .  

Każdego roku w maju nasza szkoła świętuje Dzień 

Patrona. Niestety w tym roku również nie odbędą się 

te uroczystości.  

Dzisiejszą katechezę poświęcimy osobie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego.  

 

 

Elżbieta Karczewska 



1.Zapisz temat do zeszytu. 

2. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. 

https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/pre

sentation-kardynal-stefan-

wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgI

EQFpfhx6t2VLz1KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA 

3. Odpowiedz na poniższe pytania ( wszystkie 

odpowiedzi znajdziesz w prezentacji) 

a. Kiedy urodził się Kard. St. Wyszyński? 

b. Ile miał rodzeństwa? 

c. Jakie obrazy wisiały nad łóżkiem Stefana 

Wyszyńskiego? 

d. Ile lat miał Stefan Wyszyński, gdy zmarła mu 

matka? 

e. Kiedy St. Wyszyński otrzymał święcenia 

kapłańskie? 

f. Gdzie ukrywał się podczas wojny? 

g. W którym roku i do której diecezji został 

mianowany na biskupa? 

h. Dlaczego nie mógł sam odebrać kapelusza 

kardynalskiego? 

i. Wymień miejsca internowania Kard. St. 

Wyszyńskiego 

j. Zapisz jedną z wielu ,, Złotych myśli” Kard. St. 

Wyszyńskiego. 

Odpowiedzi prześlij na moją pocztę. Termin 03.06. 

Wszystkich zainteresowanych poprawą oceny proszę 

o zgłaszanie się z zapytaniem na moją pocztę.  

Pozdrawiam! 

 

 

 

7 Godz.wych. T: Ciekawe miejsca w naszym 
regionie- wirtualna podróż. 

 *Wykonam prezentacja, plakat, ogłoszenie, opis, 
album przedstawiający ciekawe miejsca w 
naszym regionie. Forma, technika dowolna. Liczy 
się zawartość merytoryczna i pomysłowość.  
Termin: do 4 czerwca. 

Classroom Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Informatyka Programowanie w języku 
Logo 

 

 Proszę zapoznać się z tematem lekcji oraz 
nauczyć się na następne zajęcia komend 
zawartych w tabeli nr1 na srt. 159, gdyż będzie 
kartkówka lub będę pytał ( go uzgodnienia). 

 
Podręcznik 

 

  

P. Pawlas 

https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-kardynal-stefan-wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx6t2VLz1KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA
https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-kardynal-stefan-wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx6t2VLz1KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA
https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-kardynal-stefan-wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx6t2VLz1KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA
https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-kardynal-stefan-wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx6t2VLz1KkZxZgYvoYAnDrYoUagACA


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. 


