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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 02 czerwca 2020 roku – WTOREK 

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 

 
Objętość 

prostopadłościanu. Jednostki 
objętości (cd.). 

Cel: Uczeń umie obliczyć objętość prostopadłościanu.  

Umie zamieniać jednostki objętości. 

1. Zapisz temat: Objętość prostopadłościanu. 

Jednostki objętości (cd.). 

2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 4 s. 65. 

Termin wykonania 03.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Zeszyt do geometrii. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Słynne Polki – Emilia Plater.  
(lektura obowiązkowa). 

Cel: Uczeń omawia funkcje elementów 
konstrukcyjnych utworu. Charakteryzuje 
bohaterów. 

1.Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza „Śmierć 
Pułkownika”. Zapoznaj się z przypisami i 
dodatkowymi informacjami w podręczniku.  

2.Uporządkuj ilustracje, napisz plan wydarzeń 
P.1/323. 

3.Napisz P.2i3/324. 

4.Sprawdź czy znasz sławne Polki P. 5/325. 
Możemy do nich dołączyć np. Marię 
Skłodowską-Curie, Olgę Tokarczuk. 

 

Podręcznik s. 323-325. 

Zeszyt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIO
p7sk 

 Joanna Baran 

3 J.angielski S: A Muni Adventure- film. 

*Obejrzę film i na jego podstawie wykonam 

zadania A,B,C/281. Kod do filmu znajduje 

się na tej stronie w prawym górnym rogu.  

 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk
https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk


4 
Wychowanie 

fizyczne 
Biegi sztafetowe. 

 Cel: Uczeń potrafi wykonać start niski,, skiping a ,b, c.  
Uczeń kształtuje szybkość, siłę, zwinność, 
koordynację, gibkość. 

1.Konkurencje lekkoatletyczne – sztafeta. 

Obejrzyj filmik dotyczący biegów sztafetowych 
https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk 

 

   
https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

Dzień Dziecka – moje prawa i 

obowiązki. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Witam was bardzo serdecznie w Dniu Dziecka.  Na 

początek proszę koniecznie otwórz poniższy link. 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR04Z2XScP9yXi1agHppuUAm

Ndcop51HTkB-Lwwxjgjhy1X3Gy8cWeg_Ed0 

Mam dla was dzisiaj bardzo ważne zadanie. Bardzo 

proszę otwórzcie poniższy link. 

https://view.genial.ly/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/pre

sentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-

obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCI

lax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Muzyka 

Folk i country.   

Folk to rodzaj muzyki, który nawiązuje do kultury 

ludowej , czyli folkloru. 

Otwórz poniższe linki i posłuchaj  

https://www.youtube.com/watch?v=4HSBCfCxy7U 

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

Muzyka country wywodzi się ze Stanów 

 
 

 

  
Elzbieta Karczewska 

https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk
https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR04Z2XScP9yXi1agHppuUAmNdcop51HTkB-Lwwxjgjhy1X3Gy8cWeg_Ed0
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR04Z2XScP9yXi1agHppuUAmNdcop51HTkB-Lwwxjgjhy1X3Gy8cWeg_Ed0
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR04Z2XScP9yXi1agHppuUAmNdcop51HTkB-Lwwxjgjhy1X3Gy8cWeg_Ed0
https://view.genial.ly/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/presentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCIlax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws
https://view.genial.ly/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/presentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCIlax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws
https://view.genial.ly/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/presentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCIlax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws
https://view.genial.ly/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/presentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCIlax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws
https://www.youtube.com/watch?v=4HSBCfCxy7U
https://www.youtube.com/watch?v=NXcokOalwQg


Zjednoczonych. Łączy ona cechy muzyki ludowej z 

Europy z afrykańskimi i indiańskimi tradycjami. 

Posłuchaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=-LwgaZhohNE 

 

9 Biologia 
 

  

 Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

  

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Rządy parlamentarne w 
Polsce 

Temat: Rządy parlamentarne w Polsce.  
Przepisz temat lekcji do zeszytu i odpowiedz na 
pytania. 
1. Kiedy uchwalono tzw. małą konstytucję i co mówiła 
ona o ustroju 
(str.235) 
2. Kiedy uchwalono konstytucję marcową i co mówiła 
o ona o ustroju? (str.236) 
3. Kto został pierwszym prezydentem II 
Rzeczypospolitej i jaki był jego los? (str.238) 
4. Kto został drugim prezydentem II Rzeczypospolitej? 
(str.238) 
5. Na czym polegała reforma Władysława 
Grabskiego? (str.238 - 239) 
Zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij na 
tera.ups@o2.pl  do 4 czerwca 2020. 

Podręcznik, Internet, zeszyt. 

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Sposoby zabiegania 
zanieczyszczeniom 
powietrza. 

Informacje i materiały do lekcji znajdują się na 
platformie Wsipnet. 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

Powtórzenie wiadomości z 
działu „Praca, moc, energia” 

 

Informacje i materiały do lekcji znajdują się na 
platformie Wsipnet. 
 

  
 
 

 

Katarzyna Machoń 

 

 
Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)           

https://www.youtube.com/watch?v=-LwgaZhohNE
mailto:tera.ups@o2.pl


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. 


