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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 

graniastosłupa. 

Cel: Uczeń zna pojęcie wysokości graniastosłupa. Zna 

wzór na obliczanie objętości graniastosłupa. 

1. Zapisz temat: Objętość graniastosłupa. 

2. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-

graniastoslupa?playlist=603 

3.Zapoznaj się z tekstem s. 279 i 280. 

4. Zapisz co nazywamy  wysokością graniastosłupa. 

5. Wykonaj ćwiczenie B s. 280. 

6. Wykonaj w zeszycie rysunek graniastosłupa 

czworokątnego i zapisz wzór na obliczanie objętości 

graniastosłupa s. 280. 

7. Zapisz rozwiązanie zadania z przykładu s. 280 

8. Wykonaj zad. 1 i 2 s. 281. W zadaniu 1 pkt c) 

postawę graniastosłupa podziel na dwa trójkąty. 

Termin wykonania do 04.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

Przyrządy geometryczne. 

https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-

graniastoslupa?playlist=603 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Obraz męstwa Polaków w 
„Reducie Ordona” Adama 
Mickiewicza. 
(lektura obowiązkowa) 

Cel: Uczeń omawia elementy świata 
przedstawionego, rozpoznaje fikcję literacką. 
Określa tematykę oraz problematykę utworu. 

1.Przeczytaj informacje wstępne na str. 318 i 
wszystkie przypisy. Informują one o kontekście 
historycznym utworu. „Reduta Ordona” 
recytowana była przez bohatera innej naszej 
lektury obowiązkowej – „Syzyfowych prac”. 

2. Przeczytaj utwór, najlepiej na głos. Zwróć 
uwagę, jak przedstawiony jest Ordon, a jak 
carscy żołnierze i sam car. Zauważ także środki 
poetyckie: epitety, metafory, porównania, 

Podręcznik s. 318-322. 

Zeszyt.  

 

Od poniedziałku omawiamy „Latarnika” s.331-
340. Zwróć uwagę na tytułowego bohatera, 
kolejne etapy jego życia, pracę, wypadek, 
zakończenie noweli.  

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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https://pistacja.tv/film/mat00524-objetosc-graniastoslupa?playlist=603
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pytania retoryczne 

3. Napisz notatkę na podstawie: P. 1, 2a, 4/322. 
Wypisz po jednym przykładzie wyżej 
wymienionych środków poetyckich.  

Wyślij dzisiaj do sprawdzenia.  

3 Geografia 
Transport wodny i lotniczy w 
Polsce. Łączność 
 

Proszę przeczytać temat i zastanowić się nad 

poniższymi zagadnieniami: 1. Jakie są 

rodzaje transportu wodnego w Polsce? 2. 

Jakie jest znaczenie transportu wodnego? 3. 

Jakie jest znaczenie żeglugi śródlądowej 4. 

Jakie są porty lotnicze w Polsce 5. Jakie jest 

znaczenie transportu lotniczego 6.Łączność 

oraz jej znaczenie w rozwoju gospodarczym 

kraju 

Podręcznik P.Pawlas 

4 
Wychowanie 

fizyczne 
Organizacja aktywnych form 
spędzania czasu wolnego. 

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 
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. Skorzystaj z podanego zestawu ćwiczeń  i ćwicz 
codziennie.  

   

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wycho
wanie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

Maryla Staszek 

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia


https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowan
ie-fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Religia 

  

 

 

 

 

 

 Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Plastyka 

Mój pomysł na portret.   

 

1.Zapoznaj się bardzo dokładnie ze wskazówkami 

dotyczącymi wykonania portretu w podręczniku s. 78. 

2. Zaplanuj jakie potrzebujesz materiały do wykonania 

pracy. 

3. Wykonaj  proszę portret według wskazówek 

zawartych na s, 78. Może to być twój  własny portret; 

portret koleżanki lub innej osoby.  

Termin wykonania pracy. 10 czerwca. 

Wszyscy . którzy mają jakiekolwiek zaległe prace i 

nie prześlą ich do 10 czerwca otrzymają oceny 

niedostateczne.  

 

 
 

 

 podręcznik 

Elzbieta Karczewska 

9 Biologia 
Rozwój człowieka- od poczęcia 
do narodzin. 

Cele: Poznasz etapy rozwoju zarodkowego i 
płodowego człowieka. Określisz funkcje błon 
płodowych i łożyska. Wyjaśnisz, na czym polega ciąża 
bliźniacza. Poznasz czynniki wpływające na przebieg 
ciąży oraz rozwój zarodka. Przedstawisz przebieg 
ciąży i porodu. 

1.Przeczytaj tekst w podręczniku s.224-229 i zapisz 
temat lekcji.                                                      2. Notatka 
do zeszytu:                                                                                                   

 

Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Sprawdzian wiadomości z działu „Rozmnażanie i 
rozwój człowieka” -  10 czerwca. 
Sprawdzian udostępnię o godz. 9.00. 

Czas pracy - do 30 minut. 
Dokument tekstowy, zdjęcia należy wysłać do 

Maryla Staszek 

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia


Zapłodnienie to połączenie plemnika z komórka 
jajową, w wyniku którego powstaje zygota. Z zygoty 
rozwija się zarodek, a z zarodka – płód. Rozwój 
zarodkowy człowieka trwa od chwili poczęcia do 
9.tygodnia życia, a rozwój płodowy – od 9.tygodnia 
życia do porodu. Podczas rozwoju zarodkowego 
powstaje łożysko, dzięki któremu rozwijający się 
organizm dziecka pobiera od matki tlen i substancje 
odżywcze, a przekazuje jej zbędne produkty 
przemiany materii. Ciąża to czas od zapłodnienia do 
porodu, czyli wydania dziecka na świat. W organizmie 
kobiety podczas ciąży zachodzi wiele zmian, a jej tryb 
życia wpływa na rozwijający się organizm. Dlatego 
ważne jest, aby kobieta w ciąży prowadziła zdrowy 
tryb życia, unikała używek i regularnie się badała.                      
3.W zeszycie ćwiczeń wykonaj wszystkie zadania z 
tego tematu. Termin przesłania pracy: do 5 czerwca.                                                                                                                                                                                                                      

 

godz. 9.30 na mail nauczyciela: 
maryla.staszeksppalecznica@gmail.com 

10 J. niemiecki Temat: Kiedy masz urodziny? 

  
Thema: Wann hast du Geburtstag? 
Przepisz temat lekcji i słówka ze str. 75 do zeszytu. 
Zapisz nazwy liczebników porządkowych, regułkę i 
ćwiczenie do zeszytu 
W liczebnikach porządkowych od 1 do 19 dodajemy 
końcówkę – ten, 
od 20  wzwyż dodajemy końcówkę – sten 
Wyjątki: 
am ersten – pierwszego 
am dritten – trzeciego 
am siebten – siódmego 
am achten – ósmego 
2. 10 – am zweiten Oktober 
6. 05 – am sechsten Mai 
10. 02 – am zehnnten Februar 
19. 09 – am neunzehnten September 
23. 04 – am dreiundzwanzigsten April 
30. 01 – am dreißigsten Januar 
Ćwicz. 5 str. 75 z podręcznika. 
Połącz podane daty ze świętami. Następnie zapisz 
słownie daty i nazwy świąt w zeszycie.  
Wykonaj zdęcie wykonanych zadań i wyślij do 5 
czerwca na tera.ups@o2.pl 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Teresa Szkodzińska 

mailto:tera.ups@o2.pl


11 Historia 

   

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

   

Katarzyna Machoń 

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. 


