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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06 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 

 Działania na pierwiastkach 
(cd.). 

Cel: Uczeń umie mnożyć i dzielić pierwiastki II 

stopnia oraz pierwiastki III stopnia. 

1. Zapisz temat: Działania na pierwiastkach (cd.). 

2. Rozwiąż w zeszycie zad. 3 - 6 s. 253/254. 

(odwołaj się do poznanych wzorów dotyczących 

mnożenia i dzielenia pierwiastków lub podanego 

linku). 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

3. Termin wykonania 07.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 
https://pistacja.tv/film/mat00333-mnozenie-i-

dzielenie-pierwiastkow-kwadratowych-

przyklady?playlist=253 
 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

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

1.Wiesz, jak napisać przemówienia, jakie środki 
retoryczne zastosować, by odnieść zamierzony 
skutek.  
2.Przejdź do aplikacji Classroom, zapoznaj się z 
tematem przemówienia. Zdjęcie własnoręcznie 
napisanej pracy wyślij dzisiaj do godziny 12.00 na 
mail nauczyciela.   

Podręcznik s. 280-281. 

Zeszyt. 

Classroom. 

Joanna Baran 

3 Geografia Sprawdzian wiadomości 

Proszę o zalogowanie się na swoją pocztę 06.05 o 
godzinie 12.00, tam wyślę Wam dostęp do dokumentu, 
który będzie trzeba uzupełnić do godziny 13.00 i 
opuścić dokument, nic nie zapisując ani nie wysyłając. 
Pozdrawiam 

Arkusz z pytaniami P.Pawlas 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
Piłka ręczna -Doskonalenie rzutów 
na bramkę w biegu i z przeskoku. 

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);                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=PIcyCc8GD3I 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6kNUFH78o 

 
Maryla Staszek 
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 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. Doskonalenie rzutów na bramkę w biegu i z przeskoku. 

 https://www.youtube.com/watch?v=PIcyCc8GD3I 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6kNUFH78o 

Proszę o obejrzenie filmików z piłki ręcznej. 

 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka 
 

 

22 .04 prosiłam o wykonanie następującej 

pracy. 

1. W dniu dzisiejszym proszę wykonajcie pracę 

wybierając jeden temat zaproponowany na s. 

51 w podręczniku w punkcie Ćwiczenia.  

2. Termin wykonania pracy -30 .04.  

Mając na uwadze fakt, że wykonanie pracy z 

plastyki wymaga trochę czasu więc przed 

tygodniem napisałam: 

 Kontynuujemy pracę zadaną tydzień temu. 

1. Proszę wykonajcie pracę wybierając jeden 

temat zaproponowany na s. 51 w podręczniku 

w punkcie Ćwiczenia.  

 

Elżbieta Karczewska 

https://www.youtube.com/watch?v=PIcyCc8GD3I
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2. Termin wykonania pracy -30 .04. Prace 

nadesłane po terminie nie będą brane pod 

uwagę.  

Informuję, że do dnia dzisiejszego pracę 

wykonało 3 osoby. 

Za systematyczność i zaangażowanie 

otrzymujecie + lub -. 

za wykonane prace oceny. Czekam na zaległe 

prace do 06 maja. 

 

 

7 Godz.wych. 
 

  
 
 

  
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia 
 Budowa i działanie narządu 

wzroku 

Cele: Po lekcji rozpoznajesz elementy budowy oka i znasz 
ich funkcje.                                  Wyjaśniasz , w jaki sposób 
obraz obiektu powstaje na siatkówce oka oraz jego 
interpretację w mózgu.                                                                                                                               
1.Zapisz temat lekcji.                                                                                                                               

2. Przeczytaj  z podręcznika str. 195-199 budowę i 
funkcjonowanie elementów oka.                             3. 
Przeanalizuj mechanizm widzenia w podręczniku s.198.                                                                               
4.Zrób doświadczenie wykazujące obecność tarczy nerwu 
wzrokowego korzystając z podręcznika s.197, udziel w 
zeszycie odpowiedzi na zadane tam pytania.                                       
5.Wykonaj ćwiczenia – z. ćw. 1-5 s.98-99. Nowa część 
zeszytu ćwiczeń znajduje się w aplikacji Classroom. Termin: 
do 12.05.2020.                                                                                                                                          
Zapoznaj się z treścią tematu z platformy E-podręczniki:   
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DUEFPdpht                                                                                                
i wykonaj zadania (na końcu tematu).                                                                                                                                     
6. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na mail 
nauczyciela:  maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com                                                                                                                            

 

 

Podręcznik 

 Aplikacja Classroom- nowa część zeszytu ćwiczeń do 
pobrania 

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-
widzimy/DUEFPdpht 

 

                                                                                     
Maryla Staszek 
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10 J. niemiecki Zaimek osobowy w celowniku 

Temat: Z osobowy w celowniku. Personalpronomen 
in Dativ. 
ich   mir  mnie 
du  dir  tobie 
er  ihm jemu 
sie  ihr jej 
es  ihm  jemu 
wir  uns nam 
ihr  euch  wam 
sie  ihnen im 
Sie  Ihnen Pani, państwu 
Ćwicz. Wpisz w wolne miejsce zaimek osobowy w 
celowniku. 
Was schenkst du ……………. ? ( er ) 
Ich schenke …………………. eine Einladung. ( er ) 
Warum gibst du ………………. wieder Schokolade? ( sie 
– l. mn.)    
Opa erzählt ………………………. lustige Geschichte ( wir ) 
Wie gefällt  ……………………… unsere Wohnung? ( du) 
Er zeigt ………………………….. einen neuen Laptop. ( sie – 
l.poj.)    
Gib ………………….. bitte meine Brille! ( ich )   
Wie geht es ………………….. ? ( ihr ) 
Zastąp rzeczownik z nawiasu zaimkami osobowymi 
w celowniku. 
Die Eltern kaufen ……………………….  Einen neuen 
Computer. ( Jan ) 
Karoline hilft  ………………………..  im Garten. ( die 
Mutter ) 
Julian tanzt heute nur mit ………………………. .  ( Marie ) 
Am Abend gehen wir zu  ……………………………  . ( 
Thomas und Anke ) 
Przepisz temat lekcji i zaimki osobowe do zeszytu. 
Wykonaj ćwiczenia.  
Zrób zdjęcie i wyślij na tera.ups@o2.pl . Masz czas do 
9 maja. 

 Podręcznik, ćwiczenia, karta pracy. 
 

Teresa Szkodzińska 

mailto:tera.ups@o2.pl


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. 


