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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 13 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  
Potęgi i pierwiastki – 

powtórzenie wiadomości. 

Cel: Uczeń umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego potęgi i pierwiastki. 

1. Zapisz temat: Potęgi i pierwiastki – powtórzenie 

wiadomości. 
2. Przygotuj się do sprawdzianu z działu Potęgi i 

pierwiastki. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 - 16 s. 256/257. 

3. Termin wykonania 13.05.2020. 

 

Sprawdzian wiadomości – czwartek  14.05. godz. 

8.00. Materiały będą udostępnione aplikacji 

Classroom - matematyka. 

 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski  
Jak opisać sytuację? (cd.) 

 

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

Przeczytaj wskazówki z ramki w ćw. s.25. Zrób 
ćw.3/26-27. a) Przyjrzyj się zdjęciu. Wybierz 
zdarzenie główne (pokaz baniek) i zdarzenia 
towarzyszące. b) Opisz jeszcze dwie postaci lub 
grypy ludzi. c) Dopisz synonimy, by wyrazy nie 
powtarzały się, i przysłówki. d) Zredaguj krótki 
opis sytuacji w czasie teraźniejszym. Pamiętaj o 
kompozycji (wprowadzenie, zdarzenie główne, 
zdarzenia towarzyszące, zakończenie) i 
odpowiednim słownictwie (wskazówki s.25). 

 

Podręcznik s. 290-291 

 Zeszyt ćwiczeń s. 26-27. 

 

 Sprawdzian wiadomości – 21 maja. 

Czytamy „Zemstę”. 

 

 

Joanna Baran 

3 Geografia Zmiany w polskim przemyśle  Proszę przeczytać temat, a następnie 

opracować krótkie odpowiedzi do 

poniższych punktów: 

1. Jaka jest rola przemysłu w rozwoju 

społeczno--gospodarczym kraju? 

Podręcznik P.Pawlas 

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


2. Dokonaj podziału przemysłu na sekcje i 

działy 

3. Jakie są przyczyny zmian w strukturze 

przemysłu Polski 

4. Jak zmieniała się struktura polskiego 

przemysłu na przestrzeni lat? 

Odpowiedzi proszę wysłać do 20.05 

na pppawals8@gmail.com 

4 Wychowanie 
fizyczne 

 Skok w dal z miejsca. 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 Konkurencje skocznościowe w lekkoatletyce:                                                                                             
- skok w dal                                                                                                                                                          
-skok wzwyż                                                                                                                                                            
-skok o tyczce                                                                                                                                                                                        
III Skok w dal z miejsca.                                                                                                                                                                                      
SKOCZNOŚĆ                                                                                                                                                    
Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz stopami.                                                         
Wykonanie: ustawienie w miejscu oznaczonym linią (na 
progu), stopy równolegle do siebie, ugięcie nóg w kolanach 
- zamach rąk do tyłu - skok z mocnym zamachem rąk w 
przód z odbicia obunóż.                                                                                                                             
K/M                                                                                                                                                                      
1 pkt – 5 stóp 
2 pkt – 6 stóp 
3 pkt – 7 stóp 
4 pkt – 8 stóp 

Test sprawności fizycznej- Classroom 

 

Maryla Staszek 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawals8%40gmail.com&authuser=0


5 pkt – 9 stóp 
6 pkt – 10 stóp 

Zadbaj o bezpieczne miejsce do wykonania zadania.                                                                                  
Swój wynik podaj na adres mailowy nauczyciela. Termin: do 
18 maja. Zadanie obowiązkowe. 

 

5 WDŻ    

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka Analiza dzieł sztuki.  1.Zapisz temat w zeszycie. 

2.Zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku s. 52-

53 

3.Na podstawie wiadomości z podręcznika dokończ 

zdania: 

Nasz odbiór prac artystycznych zależy od 

- 

- 

- 

Do środków plastycznych zaliczamy:  

Uzupełnione zdania prześlij na moją pocztę. Termin 

13 05. 

 

 

podręcznik Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.     
 
 

 Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka   
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Higiena oka i ucha. Cele: Wiesz, jakie są wady wzroku. Potrafisz wyjaśnić 
terminy: akomodacja oka, krótkowzroczność, 
dalekowzroczność, astygmatyzm. Znasz przyczyny i objawy 
zapalenia spojówek, zaćmy oraz jaskry. Znasz zasady higieny 
narządu wzroku podczas czytania,  pracy z komputerem 
oraz wpływ hałasu na zdrowie człowieka. 

1.Zapisz temat lekcji.                                                                                                                             
2.Zapoznaj się z treścią podręcznika s.203-207.                                                                                   

 

 Podręcznik 

 Aplikacja Classroom- nowa część zeszytu ćwiczeń  

Materiały udostępnione na platformie e-podreczniki.pl 
(materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się na 
platformę)  

Maryla Staszek 



3.Wykonaj ćwiczenia – z. ćw. 1-3 s.102-103. Nowa część 
zeszytu ćwiczeń znajduje się w aplikacji Classroom. Termin: 
do 15.05.2020.                                                                                                                                          
Zapoznaj się z treścią tematu z platformy e-podręczniki 
(wcześniej należy zalogować się)   i wykonaj zadania (na 
końcu tematu). Praca na tej platformie po zalogowaniu się 
będzie brana pod uwagę przy ocenie z biologii.                                                                                                                                   
6. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na mail 
nauczyciela:  maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com                                                                                                                            

 

 
Linki dla tych, którzy mają problemy z logowaniem na 
e-podreczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-
wzroku/DByVW3EI 

 

10 J. niemiecki Temat: Czy jesteś głodny?    
Thema: Hast du Hunger? 

 

Przepisz temat do zeszytu. 
Przepisz słówka do zeszytu str. 67 na dole. 
Przepisz kartę dań z ćwicz. 1 str. 66 i przetłumacz. 
Wszystko zapisuj w zeszycie. 
Wykonaj zdjęcie zapisanej notatki i prześlij je do 15 
maja na adres tera.ups@o2.pl 
 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 

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. 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI
https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DByVW3EI
mailto:tera.ups@o2.pl

