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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 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 

 
Działania na potęgach i 

pierwiastkach -  
podsumowanie. 

Cel: Uczeń umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego potęgi i pierwiastki. 

1. Zapisz temat: Działania na potęgach i 

pierwiastkach -  podsumowanie. 
2. Rozwiąż w zeszycie zad. 3 s. 258 oraz 48 s. 262. 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

3. Termin wykonania 13.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Jak opisać sytuację? 
 

 

Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w 
następujących formach: opis.  

1.Zapoznaj się z wiadomościami na temat opisu 
sytuacji -s.290. Jest to forma pośrednia między 
opisem a opowiadaniem, zawiera elementy 
statyczne i dynamiczne.  

2.Ustnie zrób P.1/290 – przeanalizuj tekst 
według poleceń. 
3.Pisemnie zrób ćw. 2/25 

Podręcznik s. 290-291 

 Zeszyt ćwiczeń s. 25. 

 

Sprawdzian wiadomości – 21 maja. 

Czytamy „Zemstę”. 

 

 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 

  S: Jamaica and Cuba- 
ćwiczenia kształtujące 
umiejętność rozumienia 
tekstu pisanego.  

Utrwalam nazwy dyscyplin sportowych 

*Czytamy teksty o Jamajce i Kubie na 

stronie 120/121 w podręczniku 

*W zeszycie wykonujemy: 

A/120 Dopasuj tabliczki do nazw sportów 

E/121 Prawda/Fałsz? 

Podręcznik  
Zeszyt ćwiczeń 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

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


F/121 Dopasować tabliczki do notatek. 

*W zeszycie ćwiczeń wykonam: 

B,D/88-89 

Tym razem nic nie odsyłamy.  

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Próba szybkości. 

 

 I. Rozgrzewka - Ćwiczenia z piłką. 

Wejdź na stronę: 
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 II. Test sprawności fizycznej Zuchory. Test służy 
samoocenie.  

Diagnozę sprawności fizycznej robimy 2 razy w roku 
szkolnym. W Indeksie sprawności fizycznej Zuchory możemy 
sprawdzić się w wielu próbach, są to: 
1. Próba szybkości. 
2. Próba skoczności. 
3. Próba siły ramion. 
4. Próba gibkości. 
5. Próba wytrzymałości. 
6. Próba siły mięśni brzucha. 

 Dzisiaj wykonacie pomiar szybkości. 

SZYBKOŚĆ  

Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i 
klaszcząc pod uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. 

K/M 

1 pkt. – 12 klaśnięć/15 klaśnięć 
2 pkt. – 16 klaśnięć/20 klaśnięć 
3 pkt. – 20 klaśnięć/25 klaśnięć 
4 pkt. – 25 klaśnięć/30 klaśnięć 
5 pkt. – 30 klaśnięć/35 klaśnięć 
6 pkt. – 35 klaśnięć/40 klaśnięć 

Swój wynik i ocenę podaj na adres mailowy nauczyciela. 
Termin: do 18 maja. 

Możesz zapoznać się z instrukcją, jak zbadać szybkość – 
przesłany Test Sprawności Fizycznej (aplikacja Classroom).    

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

Test sprawności fizycznej- Classroom 

Maryla Staszek 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

   
 
 

 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
 

 
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  . 
 

 

  Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

  

 

 
Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Tlenki.   
1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

 

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

Uczeń:  

2) opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania 

wybranych tlenków (np. tlenku wapnia, tlenku glinu, 

tlenków żelaza, tlenków węgla, tlenku krzemu(IV), 

tlenków siarki);  

 

2.Notatka z lekcji (prześlij zdjęcia notatek – tej i  

poprzedniej) 

2. Źródła wiedzy: 

 

A) Materiał z poprzedniej lekcji udostępniony 

na platformie Epodreczniki.pl „Tlen i tlenki” 

- punkt 4  „Spalanie pierwiastków w tlenie” 

- punkt 5 „Zastosowanie tlenków” 

- podsumowanie tematu 

 
Katarzyna Machoń 



 

Wskazówki do notatki znajdziesz w aplikacji 

Classroom. 

 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: (ćwiczenia wykonaj do następnej 

lekcji chemii) 

A)    Platforma WSiPnet – zadania IV.2 

 

 

 

 

13 Fizyka 

Energia mechaniczna i jej 
rodzaje. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
3) posługuje się pojęciem energii kinetycznej, 
potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; 
opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii;   
 
2.Notatka w zeszycie: (nie przesyłaj zdjęcia  teraz 
zdjęcia notatki, zrobisz to w wyznaczonym terminie) 
 
Przepisz do zeszytu podsumowanie lekcji  z 
udostępnionego materiału oraz napisz definicje pojęć: 
-energia potencjalna 
-energia kinetyczna 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 
III.3  z działu „Energia” 

B) ćwiczenia pod podsumowaniem w materiale  
udostępnionym na platformie 
Epodreczniki.pl 

 

  
 
2. Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 
Epodręczniki.pl (dostępny po zalogowaniu) 
 
Link do materiału dla osób mających problemy z 
logowaniem: 
 
https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-
jej-rodzaje/DeA7BaCX9 
 
B) Materiały dodatkowe, wspierające 
zrozumienie zagadnienia: 
 
Filmy z serii Fizyka od podstaw: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk
8 
  
https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQS
xXw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht2
8 

 

Katarzyna Machoń 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9
https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DeA7BaCX9
https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8
https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8
https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw
https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw
https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28
https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28


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. 


