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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 maja 2020 roku – CZWARTEK 

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 

 
 

Wyłączanie czynnika przed 
znak pierwiastka. 

 

Cel: Uczeń umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. 

1. Zapisz temat: Wyłączanie czynnika przed znak 

pierwiastka. 
2. Rozwiąż w zeszycie zad. 7 - 9 s. 254. 

(odwołaj się do przykładów s. 253 lub podanych linków). 

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

znak-pierwiastka?playlist=253 

https://pistacja.tv/film/mat00329-wylaczanie-czynnika-przed-

pierwiastek-szescienny?playlist=623 

Jeśli masz wątpliwości, pytaj nauczyciela. 

3. Termin wykonania 11.05.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

UWAGA!!! Sprawdzian z działu „ Potęgi i pierwiastki”. Termin 

14.05. czwartek, godz. 10.00. 

Podręcznik 

Zeszyt do matematyki 

 

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

wylaczanie-czynnika-przed-znak-

pierwiastka?playlist=253 

 
https://pistacja.tv/film/mat00329-

wylaczanie-czynnika-przed-

pierwiastek-szescienny?playlist=623 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Wszystko, co musisz wiedzieć 
o imiesłowach. 

 Cel: Uczeń dostrzega rolę czasownika w zdaniu, 
rozpoznaje bezosobowe formy czasownika.  

1.Zapoznaj się z materiałem w podręczniku s. 282, 
ćwiczeniu s.81  lub prezentacją w Classroom na temat 
rodzajów imiesłowów.  

2.Dla utrwalenie materiału napisz notatkę, uwzględnij 
rodzaje imiesłowów, pytania, ich charakterystyczne 
końcówki, pisownię z „nie”. 
3.Zrób ćw. 1-5/81-83. 

Podręcznik s.282-285  

Classroom 

Zeszyt ćwiczeń II od s.81. 

 

Sprawdzian 21 maja – czwartek. 

„Zemstę” omawiamy po sprawdzianie. 

Joanna Baran 

3 Geografia  Produkcja zwierzęca 

Proszę przeczytać temat, a następnie opracować krótkie odpowiedzi 

do poniższych punktów: 

1. Wyjaśnij terminy: hodowla, pogłowie 

2. Wymień główne zwierzęta gospodarskie w Polsce 

3. Omów przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt 

gospodarskich w Polsce 

4. Omów znaczenie hodowli zwierząt dla gospodarki 

Odpowiedzi proszę wysłać do 13.05 na pppawals8@gmail.com 

Podręcznik P.Pawlas 
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4 
Wychowanie 

fizyczne 
 Rozwijanie zdolności 

kondycyjnych. 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności motorycznych.  
 

Zapoznaj się z tematem zamieszczonym w Classroom. 

Praca z tekstem – aplikacja Classroom 

 Maryla Staszek 

5 WDŻ 
Dojrzewanie – zmiany psychiczne. 
Lekcja dla chłopców. 

Cel: uświadomienie chłopcom potrzeby podjęcia pracy nad sobą 
zmierzającej do integracji psychofizycznej. 

1. Karta pracy dla chłopców przesłana przez nauczyciela – 
pracuj zgodnie z instrukcją. 

Termin odpowiedzi – 14.05.2020 r. 

 

Karta pracy dla chłopców 
Prezentacja multimedialna Maryla Staszek 

6 Religia Święty Benedykt i jego reguła. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.! 

Na ostatniej katechezie mówiliśmy o wpływie zakonów na 

rozwój Kościoła w średniowieczu. Dzisiaj zapoznacie się nieco 

bliżej z założycielem zakonu Benedyktynów i jego regułą.  

1.Zapisz temat do zeszytu.(podkreślenie żółte) 

2. Zapoznaj się z wiadomościami s. 121,122  

3. Wykonaj zad 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń 

4. Zachęcam do odmawiania wspólnie z rodziną w domu Litanii 

Loretańskiej, którą znajdziecie w waszych modlitewnikach. 

 

Podręczni, zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
T: Jak radzić sobie z agresją 
własną i innych? 

 Przeczytam i wykonam kartę pracy udostępnioną na 
Classroom.  
 
 

 Karta pracy 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Informatyka 
Stosowanie procedur bez 

parametrów i z parametrami. 

 

1. Proszę przeczytać w podręcznikach punkt 5 i 6 tematu 4.3 na 

str.145 - 147 oraz obejrzeć film instruktażowy. Temat jest na dwie 

jednostki lekcyjne. 

2. Proszę wykonać ćwiczenia 12, 13 i 14 ze str. 145 - 148 i 

udostępnić mi , wysłać zdjęcie, film lub zrzut ekranu za pomocą 

poczty gmail na mój adres pppawlas8@gmail.com do 20.05 

Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=BZ2R3x-

gJ-c 

Film 

instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=JFjrdDrKbCI 

Film instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=EzVC-

ONZrtA 

Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu 

zrzutu ekranu oraz wysłaniu listu z załącznikiem: 

Udostępnianie 

projektu: https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL1pg 

Zrzut ekranu - https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 

Wysyłanie emaila z załącznikiem -

 https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

 
 
Podręcznik, Scratch, You Tube 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

 

 
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 
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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. 


