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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 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 

 
Przykłady 

graniastosłupów -  ćwiczenia. 

Cel: Uczeń rysować graniastosłup prosty. Umie 

obliczyć liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian 

graniastosłupa. 

1. Zapisz temat: Przykłady graniastosłupów - 

ćwiczenia. 
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 3 s. 62. 

Termin wykonania do 21.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

Zeszyt do geometrii. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Przyrządy geometryczne. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Co zapamiętaliśmy i czego się 
nauczyliśmy? Przygotowujemy 
się do sprawdzianu. 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości i umiejętności z 
zakresu podstawy programowej. 

*Przeanalizuj P.1-5/304,305. Przypomnij sobie 
utwory literackie a także pojęcia z P. 4/305.  

*Poucz się zagadnień z nauki o języku.   

*Możesz skorzystać ze znanego już 
podsumowania (Classroom – informacje o 
sprawdzianie). 

Podręcznik s. 304-305. 

 

 Sprawdzian wiadomości – 21 maja. 

 

„Zemstę” omawiamy od 26 maja (wtorek). 

Joanna Baran 

3 Geografia Gospodarka morska Materiały na classroom Podręcznik 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
  

Rzut oszczepem. 

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);                                                   4.krążenia 
bioder (po 10 w każdą stronę);                                                                                    
5.krążenia kostek i nadgarstków.                                                                                                          
6.jaskółka (skłony w przód z wyciągnięciem rąk przed 

Classroom 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw  
Halowe Mistrzostwa Świata  Toruń 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw 

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski 2013 Rzut 

Maryla Staszek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw


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. Zapoznaj się z techniką rzutu oszczepem - 
Classroom.                                                           Zobacz 
filmiki: 
https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw  
Halowe Mistrzostwa Świata  Toruń 2019                                                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski 2013 Rzut 
Oszczepem Chmielak 
 

 

 

Oszczepem Chmielak 

 

 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka 

Krajobraz wiosenny – 

zastosowanie szerokiej gamy 

barw. 

 

 

 

Wykonaj pracę plastyczną przedstawiającą krajobraz 

wiosenny. Może to być widok z twojego okna, twój 

ogród, pobliski las lub inny krajobraz. Pamiętaj, że 

chodzi o wiosenny krajobraz, gdzie barwy są 

intensywne ( piękna zieleń i inne) i różnorodne. Pracę 

wykonaj na kartonie dowolnej wielkości i dowolną 

 

Dowolne materiały 

Elżbieta Karczewska 

https://www.youtube.com/watch?v=iePc79TDPZw
https://www.youtube.com/watch?v=bk24fu0DAMw


techniką ( farby, kredki, pastele itp.)  

Informuję, że pracę pisemną z ostatniej lekcji 

wykonały 4 osoby. Chyba pozostałym nie zależy na 

ocenach. Czekam na zaległości do dzisiaj. Propozycje 

ocen wystawię w tym tygodniu. Pozdrawiam! 

 

 

7 Godz.wych. 
 

   
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 

   
 

 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Sprawdzian wiadomości – Narządy 

zmysłów. 

1.   Sprawdzian wiadomości: O godz.9.00 udostępnię test w 
Classroom ( czas trwania testu 30 minut wraz z 
przesłaniem). Testy przesłane po czasie będą oceniane 
inaczej.                                                                                                                                                                                                                      

Aplikacja Classroom- 
Sprawdzian 20 maja  godz.9.00-9.30 
Dział – Narządy zmysłów 

 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 

Thema: Typische Speisen in 
Deutschland. 
Temat: Typowe potrawy w 
Niemczech. 
 

Zapisz temat lekcji w zeszycie. 
Obejrzyj krótką prezentację dotyczącą najczęściej 
spożywanych potraw i napojów w Niemczech.  
Wypisz do zeszytu typowe potrawy i napoje 
spożywane w Niemczech. 
Obejrzyj 2 filmiki (adresy znajdziesz poniżej) i 
odpowiedz do zeszytu w j. polskim na następujące 
pytania. 
1. Gdzie znajduje się Muzeum Currywurst? 
2. Jak inaczej nazwana została Currywurst przez 
młodych ludzi, oprócz oczywiście kiełbasa z 
przyprawą curry? 
3. Gdzie znajduje się najbardziej znane miejsce 
serwujące Currywurst? 
https://youtu.be/c6fAwln26pY 
https://youtu.be/g0DFGakLtJA   
 

DEUTSCHE SPEISEN 
die Apfelschorle – sok jabłkowy z wodą  

Prezentacja, filmiki, zeszyt. Teresa Szkodzińska 

https://youtu.be/c6fAwln26pY
https://youtu.be/g0DFGakLtJA


 
 

Bayerischer Wurstsalat  - bawarska sałatka z kiełbasy 

 
 

Kartoffelsalat  - sałatka ziemniaczana 
Kartoffelsalat jest najbardziej typową potrawą 
niemiecką oprócz Currywurst. 

 
 

DÖNER – KEBAB 
DÖNER  to rodzaj kebabu. Danie tureckie, jego 
odmianą jest gyros.  

 
 

Auflauf   –   zapiekanka 
Tak jak i w Polsce wykonana może być np.: 
 z makaronu, ziemniaków, warzyw z różnymi 
dodatkami. 

 



 

Salatteller – dosłownie talerz różnorodnych sałatek. 
Sałatki oczywiście mogą być różne. 

 
 

Schnitzelsandwich 
Nie jest to typowe danie niemieckie. Taka kanapka 
może zawierać różne dodatki.  
Musi jednak posiadać Schnitzel, czyli opiekane mięso 
głównie wieprzowe. 

 
POMMES FRITES 

 
Frytki – kraj pochodzenia Belgia. Dosłownie oznacza 
smażone ziemniaki.  
Niemcy bardzo chętnie jadają frytki z ketchupem. 
(czytaj pomes albo poms). 
 
Wykonaj zadania w zeszycie. Wyślij zdjęcie wykonanej 
pracy na tera.ups@o2.pl  
Masz na to czas do 22 maja. 

11 Historia 

  

 

 
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. 


