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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 maja 2020 roku – PONIEDZIAŁEK 

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 pierwiastkach.  Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie pierwiastka z 

iloczynu i ilorazu.  Umie wyłączyć czynnik przed 

znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak 

pierwiastka. 

1. Zapisz temat: Działania na pierwiastkach. 

2. Wykonaj i zapisz ćw. A  s. 252. 

3. Zapisz w zeszycie wzory na obliczanie iloczynu i 

ilorazu pierwiastka kwadratowego i sześciennego oraz 

przykłady s. 252. 

4. Wykonaj i zapisz ćw. B s. 252. 

5. Zapisz w zeszycie przykłady s. 253. 

6. Obejrzyj filmiki, ułatwią rozwiązanie zadań. 

https://pistacja.tv/film/mat00321-wylaczanie-

czynnika-przed-znak-pierwiastka?playlist=253 
https://pistacja.tv/film/mat00322-wlaczanie-czynnika-

pod-znak-pierwiastka?playlist=253 
7. Rozwiąż w zeszycie zad. 1 i 2 s. 253 (odwołaj się 

do przykładów z ramki i obok zad. 2 s. 252/253). 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

8. Termin wykonania 06.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 
https://pistacja.tv/film/mat00324-mnozenie-

pierwiastkow-kwadratowych?playlist=253 
 

https://pistacja.tv/film/mat00325-dzielenie-

pierwiastkow-kwadratowych?playlist=253 

 

https://pistacja.tv/film/mat00321-wylaczanie-

czynnika-przed-znak-pierwiastka?playlist=253 

 
https://pistacja.tv/film/mat00322-wlaczanie-

czynnika-pod-znak-pierwiastka?playlist=253 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Jak przemawiać, aby odnieść 
zamierzony skutek? 

Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi – 
przemówienie. Funkcjonalnie wykorzystuje 
środki retoryczne oraz rozumie ich 
odziaływanie na odbiorcę.  

1.Przemówienie to wypowiedź 
argumentacyjna, w której zwracamy się do 
słuchaczy. Zapoznaj się z informacjami na temat 
przemówienia s.280 i 281 w podręczniku. 
Zanotuj: jakie środki retoryczne (ważne!) 
stosuje się w przemówieniu, z jakich 

Podręcznik s. 280-281. 

 Ćwiczenia 1-3 str.21-22. 

 

Przygotuj się do napisania przemówienia w 
środę i odesłania pracy do godziny 12.00. Więcej 
informacji w Classroom w środę o godz. 8.00. 

Joanna Baran 
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elementów się składa, co robić,  by nasze 
przemówienie przyniosło zamierzony skutek. 
2.Zrób ćwiczenia 1-3 str.21-22. 

3 J.angielski 
 S: Writing- reklama- 
kształcenie umiejętności 
pisania.  

Poznajemy zasady pisania krótkich wypowiedzi 
pisemnych-reklama 
 
Przeczytam z podręcznika ze strony 114 notatkę 
wprowadzającą Forms Explorer. 
Wykonam: 
A(ustnie) 
B,E w zeszycie 114/115 
*z zeszytu ćwiczeń 
A( wstawić wyrazy w odpowiedniej formie) 
B( przeczytać email i zdecydować czy zdania są 
True or False) 
C( przeczytać email z B ponownie i podkreślić 
niepoprawne informacje) 
D( uzupełnić email na podstawie notatek Toma)  
Wszystkie zadania ze strony 83 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
Koszykówka -Kozłowanie piłki 
prawą i lewą ręką. 

I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa (10 – 15min)                                                                                                

1. Lekki trucht przez 3 minuty.                                                                                                                      
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 krążenia ramion; 

 bieg tyłem; 

 bieg skrzyżny (przeplatanka) lewym bokiem do 
kierunku biegu, następnie prawym; 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w 
górę i unoszeniem kolan.                                        

3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i 
naprzemienne wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy 
do dłoni (po 8 powtórzeń na nogę).                                                               
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty 
tułowia zamachem rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą 

Praca z tekstem 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE 

 

Maryla Staszek 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE


stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w 
obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady 

II .Doskonalenie kozłowania. 

Zadanie dla osób posiadających w domu piłkę, np. także 
gumową. 

Pamiętajcie, żeby zapewnić bezpieczne miejsce do ćwiczeń i 
pytać o zgodę rodziców. 

Wejdź na stronę:  https://www.youtube.com/watch?v=-
DhQ23yVDrE 

 

 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 
 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

  
 
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   

 

 

 

 

Maryla Staszek 
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10 J. niemiecki 
 

  
 

  
 

Teresa Szkodzińska 

11 Historia 
 

 
 

 
 

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

 
Sprawdzian wiadomości z 

działu „Reakcje chemiczne”. 
 

  
Sprawdzian wiadomości z działu „Reakcje 

chemiczne” będzie dostępny w dniu 05 maja (wtorek) 

przez cały dzień na platformie WSiPnet. 

 

Sprawdzian należy rozwiązywać przy użyciu 

komputera, ponieważ telefon nie posiada niektórych 

funkcji niezbędnych do rozwiązania zadań. 

 

 

 

 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

Praca jako wielkość fizyczna. 1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
1) posługuje się pojęciem pracy mechanicznej wraz z 
jej jednostką; stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i 
drogą, na jakiej została wykonana;   
 
2.Notatka w zeszycie: 
 
Przepisz do zeszytu podsumowanie lekcji  z 
udostępnionego materiału oraz rozwiązane 
ćwiczenie 1.  
 
4. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 
III.1  z działu „Energia” 

B) dla chętnych – polecenia 4.1 – 4.4  w 
materiale  udostępnionym na platformie 
Epodreczniki.pl 

 Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 

Epodręczniki.pl 
B) Materiały dodatkowe, wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 
Film z serii Fizyka od podstaw: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oC
Xqs 

 
 

Katarzyna Machoń 

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs
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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. 


