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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 maja 2020 roku – PIĄTEK 

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 

 
 

 

 

 
Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Wypowiedzenia z 
imiesłowowym 
równoważnikiem zdania. 

Cel: Uczeń rozpoznaje imiesłowy, rozumie 
zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie 
stosuje imiesłowowy równoważnik zdania i 
rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie 
złożone i odwrotnie. 

***Zapoznaj się z lekcją i wykonaj ćwiczenia. 
Postępuj zgodnie ze wskazówkami - materiały 
w Classroom.  

 

Podręcznik s. 302-303. 

Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń s.106-107. 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
T: Sport- ćwiczenia 
leksykalne.  

 Poznaję zwroty i wyrażenia związane ze 

sportem 

Zapoznam się ze wskazówkami do lekcji 

dostępnymi na Classroom. 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Notatka 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

  

 

 
 
  

 

  

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

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


6 Religia 

  

 

 

 

 
 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

   
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
 

 
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Zmysły powonienia, smaku i 

dotyku. Powtórzenie wiadomości. 

Cele: Po lekcji uczeń potrafi wyjaśnić rolę narządów 
zmysłów w odbieraniu bodźców z otoczenia, zna lokalizację 
narządów i receptorów zmysłu węchu, smaku i dotyku. 
Przedstawia ich rolę w życiu człowieka. 

1. Zapisz temat lekcji, zapoznaj się z tekstem w 
podręczniku. 

2. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń  s. 103-104. 
3. Powtórzenie wiadomości -  wykonaj zadania ze strony 

105-106. Tylko te zadania należy przesłać na mail 
nauczyciela - do 19 maja. 

Przygotuj się do krótkiego sprawdzianu 20 maja o godz.9.00 
(30 minut wraz z przesłaniem. Testy przesłane po czasie 
będą oceniane inaczej). 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Aplikacja Classroom- 
Sprawdzian 20 maja  godz.9.00-9.30 

z działu – Narządy zmysłów. 
Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

  

 

 
Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Tlenek węgla (IV) – 

właściwości i zastosowanie. 
  
1.Podstawa programowa: 

 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze.  

Uczeń:  

5) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku 

węgla(IV) oraz funkcję tego gazu  w przyrodzie; 

Źródła wiedzy: 

 

Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl (dostępny po zalogowaniu) 

 

 Link do lekcji chemii na platformę 

Epodreczniki.pl, dla tych, którzy mają problemy z 

logowaniem 

Katarzyna Machoń 



projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające 

otrzymać oraz wykryć tlenek węgla(IV) (np. w 

powietrzu wydychanym z płuc); pisze równania 

reakcji otrzymywania tlenku węgla(IV) (np. reakcja 

spalania węgla w tlenie, rozkład węglanów, reakcja 

węglanu wapnia z kwasem solnym);  

 

2.Notatka z lekcji  (nie przesyłaj teraz zdjęcia notatki, 

bowiem wyślesz ją razem z innymi notatkami w 

wyznaczonym terminie) 

 

 

Wskazówki do notatki znajdziesz w aplikacji 

Classroom. 

 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: 

 

A) Platforma WSiPnet – zadania IV.5 (wykonaj 

je do następnej lekcji chemii) 

B) Platforma Epodreczniki.pl – ćwiczenia w 

udostępnionym materiale 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-tlenku-
weglaiv/DhbJALC4k 

 

13 Fizyka 

Energia kinetyczna – 
rozwiązywanie zadań. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
3) posługuje się pojęciem energii kinetycznej, 
potencjalnej grawitacji i potencjalnej sprężystości; 
opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii;   
4) wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji 
oraz energii kinetycznej;   
 
2.Notatka w zeszycie: (prześlij zdjęcie  tej i 
poprzedniej notatki do następnej lekcji fizyki). 
 
Przepisz do zeszytu 4 pierwsze kropki z 
podsumowania lekcji  z udostępnionego materiału 
oraz rozwiązane ćwiczenie 1. 

  
 
 
Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 
Epodręczniki.pl (dostępny po zalogowaniu) 
 
Link do materiału dla osób mających problemy z 
logowaniem: 
 
https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-
rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf 
 
B) Materiały dodatkowe, wspierające 
zrozumienie zagadnienia: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQS

Katarzyna Machoń 

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-tlenku-weglaiv/DhbJALC4k
https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-tlenku-weglaiv/DhbJALC4k
https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf
https://epodreczniki.pl/a/energia-kinetyczna-rozwiazywanie-zadan/DP9XUg2Bf
https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw


 
3.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
 
Po zapoznaniu się z przykładami 1, 2, 3 znajdującymi 
się w udostępnionym materiale (chętni przykład 4, 5 i 
6) i analizie ich rozwiązań, rozwiąż znajdujące się tam 
zadanie 2.1  (chętni 2.2 i  2.3) - prześlij wraz z notatką 
do następnej lekcji. 

 

xXw 

 

 

 
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. 


