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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 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 

Wszystko, co musisz wiedzieć o 
imiesłowach (cd.). 

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

1.Naucz się rodzajów imiesłowów, na jakie 
pytania odpowiadają, jak je piszemy z „nie”, 
zapamiętaj końcówki. 

2. Dokończ pracę w zeszycie ćwiczeń ćw. 6-
10/84-86. W razie wątpliwości, pytaj.  

Zdjęcie ćw. 7 wyślij do sprawdzenia na mail 
nauczyciela. 

 

Podręcznik s. 282-285  

Classroom 

Zeszyt ćwiczeń II  s. 81-86 

 

Sprawdzian 21 maja – czwartek. 

„Zemstę” omawiamy po sprawdzianie. 

Joanna Baran 

3 J.angielski 

 S: Skills checkpoint 7- 
zadania powtórzeniowe z 
rozdziału 7 typu 
egzaminacyjnego.  

Powtarzam słownictwo i zagadnienia gramatyczne z 

rozdziału 7 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonam: 

*A,B,C,D,E,F/84-85 

-kod QR do zadania ze słuchania znajduje się przy 

zadaniu 

-zadanie F- nie piszemy ogłoszenia tylko email ( email 

już omawialiśmy jak się pisze, pisaliśmy w zeszycie z 

uwzględnieniem wszystkich elementów, które 

powinny się w nim znaleźć) 

 lasowe kółko teatralne, którego jesteś członkiem, 

organizuje konkurs dla osó , które lu i  występować 

na scenie   apisz email do kolegi koleżanki o tym 

Zeszyty ćwiczeń 
Podręcznik 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

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


wydarzeniu, w którym:  

 podasz, kiedy i gdzie od ędzie się konkurs,  

 poin ormujesz, kto może wzi ć w nim udział,  

 wymienisz przewidziane dla zwycięzców 

nagrody.  

Zadanie pisemne F wysyłacie mi mailem w wordzie, 

tak że ym mogła nanosić poprawki  Termin: do 15 

maja 

 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
  

 

 

 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
  

 

 
Maryla Staszek 

6 Religia . 
 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

   
 
 

 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia  Ucho- narząd słuchu i równowagi. 

Cele: Uczeń rozpoznaje elementy budowy ucha. Określa 
przebieg fali dźwiękowej w uchu i powstawanie wrażeń 
słuchowych. Omawia sposób działania zmysłu równowagi. 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Korzystając z podręcznika s.200-202 zapoznaj się z 

budową ucha zwracając uwagę na 3 jego części.  
3. Przeczytaj z podręcznika s.201 i określ drogę przebiegu 

bodźca dźwiękowego. Zobacz film na platformie E – 

 

                                        Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

 
Materiał udostępniony na platformie Epodreczniki.pl 
(materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się na 
platformę)  
Link dla tych, którzy mają problemy z logowaniem na 

Maryla Staszek 



Podręczniki. 
4. Zaloguj się na platformie E-Podręczniki i wykonaj 

zadania. Udostępniłam także temat związany z 
budową i działaniem narządu wzroku.  

5. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1-2 str.100, zad.4-5 
s.101. 

6.  Odpowiedzi należy przesłać na mail nauczyciela - do 
12 maja. 

 

 

E-podreczniki                                         
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-
rownowagi/D12hc0UM9 

                                             

10 J. niemiecki 
Temat: W restauracji – dialogi. 
 

Thema: Im Restaurant – Dialoge.        Temat: W 
restauracji – dialogi. 
Obejrzyj  lekcję j. niemieckiego pod wskazanym 
adresem. Pamiętaj, że możesz sobie ustawić 
tłumaczenia. 
Zapisz temat lekcji w zeszycie i spróbuj napisać z 
pamięci nazwy 6 potraw i napojów zamówionych w 
restauracji. 

https://www.youtube.com/watch?v=VVESkXfyZE
o 
 

 Lekcja j. niemieckiego na youtube,   zeszyt 
 

Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Świat po I wojnie 
światowej. 

 

 
Temat: Świat po I wojnie światowej. 
 Odpowiedz na pytania a wówczas uzyskasz notatkę. 
1. Kto należał do Wielkiej Czwórki? – str. 188 
2. Kiedy podpisano układ w Locarno i co mówił on o 
granicach? – str. 190 
3. Kiedy i gdzie rozpoczął się wielki kryzys 
gospodarczy? – str. 191 
Zapisz temat i odpowiedzi do zeszytu i prześlij mi na 
moje tera.ups@o2.pl     do 11 maja. 

 

Podręcznik Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

 
Tlen – właściwości i 

zastosowanie. 

  
1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe  

 

IV  Tlen, wodór i ich zwi zki chemiczne  Powietrze   

Uczeń:  

1) projektuje i przeprowadza doświadczenie 

polegaj ce na otrzymaniu tlenu oraz  ada wy rane 

właściwości  izyczne i chemiczne tlenu; odczytuje z 

2. Źródła wiedzy:A) Materiał udostępniony na 

platformie Epodreczniki.pl  
- punkt 1  „Tlen” 

- punkt 2  „Tlen - otrzymywanie” 

- punkt 3 „Właściwości i zastosowanie tlenu” 

- podsumowanie tematu 

Link do lekcji chemii na plat ormę 

Epodreczniki pl, dla tych, którzy maj  pro lemy z 

Katarzyna Machoń 

https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9
https://epodreczniki.pl/a/ucho---narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9
https://www.youtube.com/watch?v=VVESkXfyZEo
https://www.youtube.com/watch?v=VVESkXfyZEo
mailto:tera.ups@o2.pl


różnych źródeł (np  układu okresowego pierwiastków, 

wykresu rozpuszczalności) in ormacje dotycz ce tego 

pierwiastka; wymienia jego zastosowania; pisze 

równania reakcji otrzymywania tlenu oraz równania 

reakcji tlenu z metalami i niemetalami;   

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

 owiem wyślesz j  razem z innymi notatkami w 

wyznaczonym terminie). 

 

Wskazówki do notatki umieszczone s   na aplikacji 

Classroom. 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: (ćwiczenia wykonaj do następnej 

lekcji chemii) 

A)    Platforma WSiPnet – zadania IV.1 

 

 

 

 

logowaniem: 

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P 

13 Fizyka 

Moc jako szybkość 
wykonywania pracy 

     
1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
III. Energia 
Uczeń: 
2) posługuje się pojęciem mocy wraz z jej jednostką; 
stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w 
którym została wykonana;   
 

2.Notatka w zeszycie: : (prześlij dzisiaj zdjęcie tej i 

poprzedniej notatki – jeśli tego jeszcze nie zrobiłe(a)ś, 
zaś ćwiczenia na platformie WSiPnet wykonaj do 
następnej lekcji) 

 
Przepisz do zeszytu podsumowanie lekcji  z 
udostępnionego materiału oraz rozwiązane 
ćwiczenie 2 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 

  

 
Źródła wiedzy: 

A) Materiał udostępniony na platformie 
Epodręczniki.pl 

Linki dla uczniów mających problemy z 
logowaniem: 
Link do lekcji dzisiejszej: 
https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-
wykonywania-pracy/DuFwICeoZ 
Link do lekcji poniedziałkowej: 
https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-
fizyczna/DEXcVhj0u 
 

B) Materiały dodatkowe, wspierające 
zrozumienie zagadnienia: 
 

Film z serii Fizyka od podstaw: 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+
od+podstaw+moc&docid=608022821719116501

Katarzyna Machoń 

https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P
https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/DuFwICeoZ
https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/DuFwICeoZ
https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/DEXcVhj0u
https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/DEXcVhj0u
https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+od+podstaw+moc&docid=608022821719116501&mid=CB8C5FC12D1948B670DECB8C5FC12D1948B670DE&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=fizyka+od+podstaw+moc&docid=608022821719116501&mid=CB8C5FC12D1948B670DECB8C5FC12D1948B670DE&view=detail&FORM=VIRE


 
A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 

III.2  z działu „Energia” 
B) dla chętnych – polecenia 2.1 w materiale  

udostępnionym na platformie 
Epodreczniki.pl 

 

 

&mid=CB8C5FC12D1948B670DECB8C5FC12D194
8B670DE&view=detail&FORM=VIRE 

 

 

 
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. 


