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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 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  
Sprawdzian 

wiadomości -  „Potęgi i 
pierwiastki”. 

Cel: Uczeń umie obliczyć działania zawierające potęgi i 

pierwiastki. 

1. Zapisz temat: Sprawdzian wiadomości -  „Potęgi i 

pierwiastki”. 
2. Sprawdzian wiadomości z działu „Potęgi i pierwiastki” 

udostępnię 14.05.2020 o godz. 8.00 w aplikacji Classroom 

- matematyka.     

Sprawdzian trwa 45minut, 15 minut na przesłanie 

odpowiedzi (razem 60 min.).                                           3. 

Rozwiązane zadania prześlij w formie zdjęcia lub pliku 

tekstowego na mail nauczyciela: 
szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Sprawdzian wiadomości w aplikacji 

Classroom 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski  
Środki wyrazu w komiksie – 
zabawna historia Lila i Puta. 

Cel: Uczeń zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego 
rodzaje w tekstach. 

1. Zapoznaj się z zabawnym komiksem w 
podręczniku. Napisz, co to jest komizm. Wypisz do 
zeszytu trzy rodzaje komizmu – s. 299. Zastanów się 
nad przykładami do typów komizmu z komiksu. 

2. Poznaj inną przygodę bohaterów z zeszycie 
ćwiczeń. Zrób ćw. 1-2/11-13 

 

Podręcznik s. 292-299. 

 Zeszyt ćwiczeń II s.10-13. 

 

 

Sprawdzian – 21 maja. 

Po sprawdzianie omawiamy „Zemstę”. 

 

Joanna Baran 

3 Geografia Energetyka  Proszę o przeczytanie tematu, a następnie o 

odpowiedź na pytania zawarte w kartach pracy 

dołączonych do materiału na classroom. 

Prace proszę przesłać do 20.05 

na pppawlas8@gmail.com 

Podręcznik, karta pracy P.Pawlas 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=0


4 Wychowanie 
fizyczne 

 Wytrzymałość w sztafetowych 
biegach przełajowych. 

 

 
T: Wytrzymałość w sztafetowych biegach przełajowych. 

I. Rozgrzewka w miejscu: 

trucht w miejscu 3 min, wymachy ramion jednocześnie do przodu 
i w tył  x 10,wymachy ramion naprzemianstronnie do przodu  i w 
tył  x 8, krążenia tułowia  x 6 w każdą stronę, krążenia bioder x 6 
w każdą stronę, Skip A w miejscu x20( bieg z wysokim 
unoszeniem kolan),  Skip C w miejscu x20 ( bieg z uderzaniem 
piętami o pośladki), skłony tułowia x 5 do każdej stopy, 
skrętoskłony,  w siadzie prostym skłon do stóp x 3 po 10 s, w 
siadzie rozkrocznym skłon do stopy prawej i lewej x 3 po 10 s, 
brzuszki x 10 po 3 serie z przerwą 1 min pomiędzy seriami, 
pompki x 8 po 3 serie  z przerwą 1 min pomiędzy seriami.                       

II. Technika biegu – bieg krótki i długi. 
https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8 

III. Biegi sztafetowe. 
W biegach rozstawnych 4 x 400 m (4 x 200 m) przy 
zmianie pałeczki sztafetowej, kończący bieg wyciąga prawą rękę 
z pałeczką do przodu. Obowiązuje 20 – metrowa strefa 
zmian. Pałeczka musi być przekazana z ręki do ręki. W przypadku, 
gdy wypadnie biegnącemu z ręki, tylko on może ją podnieść i 
kontynuować bieg. 
 Doskonalimy umiejętność przekazywania pałeczki sztafetowej.  
Zapoznaj się z filmikami: 
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8 
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_
Z8 
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2
Mu8 
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1
J0 
  

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ Pierwsze uczucia. Lekcja dla całej 
klasy 

Cel: uświadomienie potrzeby doskonalenia w sobie postawy 
miłości. 
  
Karta pracy przesłana przez nauczyciela – pracuj zgodnie z 
instrukcją. 
Termin odpowiedzi – 21.05.2020 r. 

 

Karta pracy - Classroom 

 

Maryla Staszek 

6 Religia Święci Wojciech i Stanisław 

patronami Polski. 
Temat: Święci Wojciech i Stanisław patronami Polski 

Dzisiaj kontynuujemy temat z poniedziałku. Jeżeli ktoś nie 

dokończył zadania 2 w ćwiczeniach str. 55 to proszę to 

wykonać i wszystkich zapraszam do obejrzenia filmiku o 

św. Wojciechu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A 

Kto i w jaki sposób zabił św. Wojciecha? 

filmik o św. Stanisławie 

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0 

Kto i w jaki sposób zabił św. Stanisława? 

Odpowiedzi na pytania do filmików proszę przesłać na 

moją pocztę. Termin 14.05 

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

Ke_0A 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7

sHvb0 

Elżbieta Karczewska 

https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0
https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0
https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A
https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0
https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A
https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A
https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0
https://www.youtube.com/watch?v=3q8RG7sHvb0


 

 

 

 

7 Godz.wych. T: Jedzenie jako źródło 
cierpienia- zaburzenia 
odżywiania 
(bulimia,anoreksja).  

   
Zapoznam się z materiałem zamieszczonym na 
Classroom. 
 

Karta umieszczona na Classroom 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. 
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, gdyż temat 
jest na dwie jednostki lekcyjne. 
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=m4qV
RCfL1pg 
Zrzut ekranu -
 https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 
Wysyłanie emaila z załącznikiem -
 https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

 

 
 

 

 Podręcznik, filmy instruktażowe. 

P.Pawlas 

9 Biologia     

 

Maryla Staszek 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2R3x-gJ-c
https://www.youtube.com/watch?v=BZ2R3x-gJ-c
https://www.youtube.com/watch?v=JFjrdDrKbCI
https://www.youtube.com/watch?v=JFjrdDrKbCI
https://www.youtube.com/watch?v=EzVC-ONZrtA
https://www.youtube.com/watch?v=EzVC-ONZrtA
https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL1pg
https://www.youtube.com/watch?v=m4qVRCfL1pg
https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw
https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0


10 J. niemiecki    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. 


