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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 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 

 
Przykłady 

graniastosłupów. 
 

Cel: Uczeń zna pojęcie prostopadłościanu, 

graniastosłupa prostego, pochyłego, prawidłowego. 

Zna budowę  graniastosłupa. 

1. Zapisz temat: Przykłady graniastosłupów. 

2. Zapoznaj się z tekstem s. 264. 

3. Wykonaj w zeszycie rysunek prostopadłościanu i 

sześcianu oraz opis s. 264. 

4. Wykonaj ustnie ćwiczenie A s. 264(np. opakowanie 

po lekach, herbacie, itp.). 

5. Zapoznaj się z tekstem s. 265. 

6. Wykonaj w zeszycie rysunek graniastosłupa 

czworokątnego, prostego trójkątnego(patrz s, 266), 

pochyłego czworokątnego, prawidłowego 

sześciokątnego (patrz s, 266) i ich opisy s. 265. 

7. Wykonaj ćwiczenie B, C s. 265. 

8. Wykonaj zad. 1 – 5 s. 266/267. 

Termin wykonania do 20.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

Przyrządy geometryczne. 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Wypowiedzenia z 
imiesłowowym 
równoważnikiem zdania. 

Cel: 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. 

1.Dokończ ćwiczenia 5-7/109-110. 

2.Pamietaj o kwestiach poprawnościowych 
związanych z imiesłowem przysłówkowym (ćw. 
s.108 i prezentacja). 

3.Zrób P. 5/303 – wybierz dwa zdania. Zdjęcie 
przekształconych wypowiedzeń i wykresów 

Podręcznik s. 302-303. 

Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń s.108-110. 

 

 

Sprawdzian – 21 maja – czwartek. 

Wtorek – powtórzenie wiadomości. 

 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


wyślij do sprawdzenia nauczycielowi. 

3 J.angielski 
S: Sport- ćwiczenia 
leksykalne uzupełniające. 

 Utrwalam słownictwo związane ze sportami 

Wykonam karty pracy zamieszczone na 

Classroom. 

 

Karty pracy 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

 Doskonalenie umiejętności 
wykonania uderzenia piłki do 
bramki prostym podbiciem 

 

 
 

 Cel: Przypomnisz sobie oraz udoskonalisz 
umiejętność uderzenia piłki prostym podbiciem. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2aIOnlA 
https://youtu.be/Lc1iYYUDAVM 
2.Wyjdź na podwórko i znajdź bezpieczne miejsce do 
ćwiczeń. Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc. 
3.Wykonaj intensywną rozgrzewkę. 
4.Postaraj się wykonać ćwiczenia z filmiku. 
5.Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 

 

https://youtu.be/Lc1iYYUDAVM 

https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2aIOnlA 

Doskonalenie techniki (prowadzenia piłki). 

https://www.youtube.com/watch?v=sMcAYa0K3Vo Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

100 lecie urodzin świętego Jana 

Pawła II. 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

W dniu dzisiejszym 18 maja świętujemy 100 urodziny 

świętego Jana Pawła II.  Był to 264 papież . Był 

człowiekiem wyjątkowym, tak jak wyjątkowa jest 

historia jego życia. (przekonacie się po  obejrzeniu 

filmu) 

1.Zapisz temat do zeszytu: 100 lecie urodzin świętego 

Jana Pawła II. 

2.Obejrzyj film otwierając poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&lis

t=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2

&fbclid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJ

QWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY 

3. Na podstawie filmu zapisz w zeszycie 12 zdań 

 
 

Elżbieta Karczewska 

https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2aIOnlA
https://youtu.be/Lc1iYYUDAVM
https://youtu.be/Lc1iYYUDAVM
https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2aIOnlA
https://www.youtube.com/watch?v=sMcAYa0K3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fbclid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fbclid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fbclid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUCd3yxx2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fbclid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVuJ1OjTgtzJQWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY


złożonych dotyczących św. Jana Pawła II. 12-11 zdań 

– 6, 

10-8 zdań – 5,  7- 6 zdań -4, 5-4  zdania – 3. Bardzo 

proszę o numerowanie zdań i zapisywanie kolejnych 

od nowej linii. 

4. Zdjęcie pracy prześlij na moją pocztę. 

5. Termin – 18.05 

W tym tygodniu wystawię propozycje ocen na koniec 

roku szkolnego. Bardzo proszę o nadesłanie 

wszystkich zaległych prac do 19 maja. 

Pozdrawiam! 

 

 

 

 

 

7 Godz.wych. 
 

   
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 

 Balet i taniec klasyczny.  
1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 123-

126 dotyczącymi baletu. 

2. Zwróć uwagę na znane sztuki baletowe – (tabelka 

s. 124) 

3. Obejrzyj poniższy filmik  

Balet – ,,Jezioro łabędzie”  

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

Taniec Wieszczki Cukrowej z baletu ,,Dziadek do 

orzechów” 

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

4. Zapoznaj się z wyrażeniami dotyczącymi tańca 

klasycznego – s. 127 

WAŻNE: W okresie zdalnego nauczania prosiłam o 

odesłanie z muzyki trzech prac. Tylko 6 uczniów 

spełniło ten wymóg. Pozostali uczniowie mają zaległe 

prace. Wystawiam w tym tygodniu propozycje ocen. 

Czekam na wszelkie zaległe prace do 19.05. 

Pozdrawiam! 

 

 
 

 

 Podręcznik 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia   
 

 

 Maryla Staszek 

https://www.youtube.com/watch?v=BLPOHDsaBKc
https://www.youtube.com/watch?v=OXGEiRkyAUc


10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Kultura i zmiany 
społeczne w okresie 
międzywojennym. 

 

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie 
międzywojennym. 
1. Społeczne skutki I wojny światowej. 
- Demokratyzacja życia społecznego – wprowadzenie 
powszechnego głosowania i powszechnego 
obowiązku szkolnego dla dzieci od 7 do 14 roku życia. 
W konsekwencji nastąpił rozwój czytelnictwa. 
- Ograniczenie roli Kościołów.  
- Dostęp ludności do mass mediów – kina, radia i 
pierwszej telewizji. 
- Zmiany w życiu codziennym – nowe tańce (fokstrot), 
ubiory (krótsze spódnice pań lub spodnie) 
- Upowszechnienie się sprzętu gospodarstwa 
domowego: odkurzacz, pralka, lodówka. 
- Nastąpiło równouprawnienie polityczne kobiet co w 
konsekwencji doprowadziło do kryzysu 
konserwatywnego modelu rodziny.  
- Pojawienie się nowych idoli np.; Superman, Myszka 
Miki 
2. Rozwój komunikacji. 
Po wojnie nastąpiło unowocześnienie środków 
transportu –  samochód, samolot.  
Zaczęto budować autostrady. Dzięki zastosowaniu 
produkcji taśmowej w zakładach Forda samochód stał 
się tańszy i bardziej dostępny. 
3. Architektura i sztuka 
W architekturze nastąpił rozwój modernizmu i 
funkcjonalizmu.  – budownictwo nowoczesne i 
funkcjonalne. 
W sztuce dominował dadaizm, surrealizm i futuryzm. 
Przepisz temat lekcji i notatkę do zeszytu. Z podręcznika 
str. 209 napisz jakie cechy posiadał dadaizm, surrealizm i 
futuryzm. Zrób zdjęcie wykonanych zadań i prześlij do 21 
maja na adres: tera.ups@o2.pl 

 

Podręcznik, Internet, zeszyt. Teresa Szkodzińska  

12 Chemia 

   
 

 

 

 

 

 
Katarzyna Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl


 

 

 

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. 


