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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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 

Kiedy stawiamy przecinek w 
wypowiedzeniu? 

 

Cel: Uczeń poprawnie używa znaków 
interpunkcyjnych: przecinka.  

1.Przypomnij sobie informacje z klas młodszych 
na temat zasad interpunkcyjnych w zdaniu 
pojedynczym i złożonym - s. 316-317 w 
podręczniku. 

2. Zrób ćw. 1-6/110-113. 
3.Zdjęcie ćw. 2 i 6 przyślij na mail nauczyciela. 
 

Podręcznik s. 316-318 

Zeszyt ćwiczeń  s. 110-113 

 

Kartkówka z „Zemsty” o godz. 10.00 w 
Classroom. Joanna Baran 

3 J.angielski 
 S: Powtórzenie wiadomości 
z rozdziału 8- zadania typu 
egzaminacyjnego. 

 Utrwalam wiadomości z rozdziału 8  

*Na podstawie zebranych informacji z tego 

rozdziału wykonam zadania w zeszycie 

ćwiczeń: 

A,B,C,D,E,F/94-95 

 

 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

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


4 
Wychowanie 

fizyczne  

  

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

  

 

 

 

 

 Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Plastyka 

   

 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia 
Funkcjonowanie żeńskiego 
układu rozrodczego. 

Cele: Poznasz fazy cyklu miesiączkowego kobiety. 

1.Zapisz temat lekcji, zapoznaj się z tekstem w 
podręczniku.                                                                             
2. W zeszycie przedmiotowym zapisz punkty:                                                                                                 
1. Wyjaśnienie sposobu funkcjonowania  żeńskiego 
układu rozrodczego.                                  2. Rola 
żeńskich hormonów płciowych.                                                                                   
3.Przygotuj ustne odpowiedzi do następujących 
zagadnień:                                           *Wymień żeńskie 
hormony płciowe.                                                                                           
*Wymień kolejne fazy cyklu miesiączkowego.                                                                       
*Wskaz w cyklu miesiączkowym dni płodne i 
niepłodne.                                                      *Dokonaj 
analizy ilustracji przebiegu cyklu miesiączkowego.                                             
4.Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń  s. 111-112.                                                                     
5. Termin wykonania: do 3 czerwca. 

 

 

 

Maryla Staszek 



10 J. niemiecki 
Temat: Jaka jest pogoda 

wiosną? Ćwiczenia. 

  
Thema: Wie ist das Wetter im Frühling. Die Übungen. 
Przepisz temat lekcji do zeszytu. 
Wykonaj ćwiczenie 2, 6 i 7 z zeszytu ćwiczeń ze stron 
76 – 77. 
Wykonaj zdjęcie zapisanych zadań i prześlij je do 2 
czerwca na adres tera.ups@o2.pl 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Kształtowanie się 
granic odrodzonej Polski. 

Proces kształtowania się granic II Rzeczypospolitej był 
długi – obejmował lata 1918 – 1922 i złożony. 
1. Wielkopolska – W XII 1818r. rozpoczęło się 
powstanie wielkopolskie, które zakończyło się 
przejęciem ziem przez Polaków. Potwierdzone to 
zostało traktatem wersalskim w 1920r. 
2. Pomorze Gdańskie – decyzją konferencji paryskiej 
wróciło do Polski. Ale na skutek interwencji W. 
Brytanii Gdańsk nie wrócił do Polski. 
3. Gdańsk i okolice stały się terenem niezależnym pod 
kontrolą Ligii Narodów. Oficjalnie nosił nazwę 
Wole Miasto Gdańsk. 
4. Warmia, Mazury i Powiśle  nie wróciły do Polski na 
skutek przegranego plebiscytu. 
5. Górny Śląsk – o przynależności tych  terenów 
zadecydowały powstania: w 1919r.  pierwsze 
powstanie śląskie,   w 1920r. – drugie powstanie 
śląskie. W marcu 1921r. odbył się plebiscyt, który 
Polska przegrała. Niepogodzeni z tym Ślązacy z 
Wojciechem Korfantym na czele rozpoczęli  
w maju 1921r. trzecie powstanie śląskie. Tym razem 
Polacy odnoszą sukces. Sporne terytorium ostatecznie 
zostało podzielone. Polacy otrzymali jedną trzecią 
obszaru plebiscytowego ale z większą ilością kopalń, 
fabryk i zakładów. 
6. Granica wschodnia – w latach 1918 – 1919 trwały 
walki między Polakami a Ukraińcami o sporne tereny. 
Symbolem polskiej obrony Lwowa są tzw. Orlęta 
Lwowskie.  
W 1919r. dochodzi do konfliktu między Polską a 
Rosją.  Największe znaczenie miały działania wojenne 
w 1920 roku.  W maju wojska Józefa Piłsudskiego 
zajęły Kijów stolicę Ukrainy.  
Dwa miesiące później na skutek interwencji armii 
radzieckiej wojska bolszewickie znalazły się pod 
Warszawą.  Od 13 do 25 sierpnia 1920r. rozegrała się 

Podręcznik, Internet, zeszyt. 

Teresa Szkodzińska 

mailto:tera.ups@o2.pl


decydująca Bitwa Warszawska, która zadecydowała o 
zachowaniu przez Polskę niepodległości. 
18 marca 1921r. w Rydze podpisano traktat 
pokojowy. Granicę między Polską a Rosją ustalono 
wzdłuż dawnej granicy drugiego rozbioru. 
7. Wilno – zostało zajęte przez oddziały Lucjana 
Żeligowskiego. W 1922r. włączono je do Polski. 
8. Śląsk Cieszyński, Spisz i Orawa -  na skutek 
interwencji  oddziałów czeskich na sporne terytoria w 
większości został on przekazany Czechosłowacji. 
 

Orlęta Lwowskie – str. 223, Cud nad Wisłą – zdjęcie i 
opis jego str. 225. 
Przepisz notatkę do zeszytu i wyjaśni pojęcia. Zrób 
zdjęcie wykonanej pracy i prześlij na tera.ups@o2.pl  
do 1 czerwca 2020.  

12 Chemia 

Zanieczyszczenia powietrza – 

przyczyny i skutki. 
1.Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

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

Uczeń:  

 

2.Notatka z lekcji   

 

Wskazówki do notatki znajdziesz w aplikacji 

Classroom 

 

 

 

Źródła wiedzy: 

 

 

A)Materiał udostępniony na poprzedniej lekcji 

na platformie Epodreczniki.pl (dostępny po 

zalogowaniu) 

Punkt 1 „Źródła zanieczyszczeń 

powietrza” 

Punkt 2 „Skutki zanieczyszczeń 

powietrza” 

 

 

 Link do lekcji chemii na platformę 

Epodreczniki.pl, dla tych, którzy mają problemy z 

logowaniem 

 
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-
powietrza/D5txt358T 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

Zasada zachowania energii 
mechanicznej – rozwiązywanie 
zadań. 

Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
5) wykorzystuje zasadę zachowania energii do opisu 
zjawisk oraz zasadę zachowania energii mechanicznej 

  
 
 

Źródła wiedzy: 

Katarzyna Machoń 
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do obliczeń.   
 
 

Praca na platformie WSiPnet. 

 
 

 

A)Materiał udostępniony na poprzedniej lekcji 

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 
 

 
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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