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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 czerwca 2020 roku – CZWARTEK 

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  
Obliczanie objętości 

graniastosłupa. 

Cel: Uczeń umie obliczyć objętość graniastosłupa. 

Umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z 

objętością graniastosłupa. 

1. Zapisz temat: Obliczanie objętości graniastosłupa. 

2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 – 3 s. 66. 

Termin wykonania 08.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik. 

Zeszyt do geometrii. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Przyrządy geometryczne. 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski Inwokacja do „Pana Tadeusza” 
jako wyraz tęsknoty za 
ojczyzną. 
(lektura obowiązkowa) 

 Cel: Uczeń wskazuje wartości w utworze oraz 
określa wartości ważne dla bohatera. 
Rozpoznaje w tekście literackim: inwokację. 

1.Przygotuj się do czytania utworu. Przeczytaj 
informacje wstępne w podręczniku, te w 
tabelce w kolumnie obok a także przypisy do 
utworu. 

2.Przeczytaj, najlepiej na głos, fragment „Pana 
Tadeusza”. 

3.Zapoznaj się z pojęciami: inwokacja, 
przerzutnia i średniówka (327).  

4.Napisz notatkę w zeszycie na podstawie 
poleceń: 1,2,3/327. 

Zdjęcie notatki przyślij dzisiaj do sprawdzenia.  

5.Ustnie zrób P. 5/328. Przypomnij sobie 
fraszkę Jana Kochanowskiego i przeanalizuj 
funkcję aluzji literackiej w utworze Adama 
Mickiewicza. 

 Podręcznik s. 326-328 

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza został 
wydany w 1834 roku. Mickiewicz pisał go 
na emigracji w Paryżu. Poeta opuścił kraj 
po nieudanej próbie przyłączenia się do 
powstania listopadowego, którego klęska 
boleśnie dotknęła Polaków, wiążących z 
nim nadzieję na odzyskanie utraconej w 
1795 roku niepodległości. Dołączył do 
Wielkiej Emigracji, której członkowie 
próbowali odpowiedzieć na pytanie o 
przyczynę upadku powstania i rozważali 
sposoby odzyskania suwerenności. 
Tęsknota za ojczyzną i pragnienie 
pocieszenia rodaków znalazły ujście w 
pracy nad Panem Tadeuszem, w którym 
poeta przenosi siebie i swoich czytelników 
w odchodzący i drogi im świat szlachecki. 
Ów najsłynniejszy polski poemat, 
uznawany za arcydzieło polskiej literatury, 
rozpoczyna się Inwokacją. 

 

Joanna Baran 

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


3 Geografia Turystyka Proszę przeczytać temat i zastanowić się nad 

poniższymi zagadnieniami.  

• termin turystyka  

• rodzaje turystyki  

• atrakcyjność turystyczna Polski 

 • znaczenie turystyki dla gospodarki kraju 

Podręcznik P.Pawlas 

4 Wychowanie 
fizyczne 

Doskonalenie umiejętności 
wykonania rzutu z biegu po 
kozłowaniu w rytmie dwutaktu. 

 

Cel: Prawidłowo wykonany dwutakt na prawą i lewą 
stronę. 
1.Zobacz film instruktażowy: 
https://youtu.be/UelsnCzUI8k 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń koło 
domu. 
3.Wykonaj rozgrzewkę, tak jak na filmiku. 
4.Wykonajćwiczenia przygotowujące do rzutu po 
dwutakcie. Każde ćwiczenie powtórz 10 razy. 
5.Wykonaj rozciąganie. 
 

 

   

 

https://youtu.be/UelsnCzUI8k 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ Czas oczekiwania. Lekcja dla 
grupy dziewcząt. 

Cel: uświadomienie uczniom odpowiedzialności 
rodzicielskiej za poczęte dziecko. 
1.Karta pracy przesłana przez nauczyciela – pracuj 
zgodnie z instrukcją. 
2.Termin odpowiedzi – 10.06.2020 r. 

 

Karta pracy - Classroom 

 

Maryla Staszek 

6 Religia Franciszkańska idea ubóstwa.  

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W dniu dzisiejszym zapraszam do zapoznania się z 

poniższą katechezą.  

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

fbclid=IwAR2OxnMfxMRUEm1ylex4Uu9GbPzoqQ9

ULhOROhH3A60SlMbQhxyisyz4L4g 

Wykonajcie polecenia o których mowa w powyższej 

katechezie. 

Prześlij zdjęcia wykonanych ćwiczeń. Termin 04.06 

 

 

 

Podręcznik , zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. Kim chcę być? Wybór 
przyszłego zawodu. 

*Zapoznaj się z materiałem dostępnym na 
Classroom. 
 

Materiały online Małgorzata 
Grzegorczyk 

https://youtu.be/UelsnCzUI8k
https://www.youtube.com/watch?v=ORTvEADpaqs&fbclid=IwAR2OxnMfxMRUEm1ylex4Uu9GbPzoqQ9ULhOROhH3A60SlMbQhxyisyz4L4g
https://www.youtube.com/watch?v=ORTvEADpaqs&fbclid=IwAR2OxnMfxMRUEm1ylex4Uu9GbPzoqQ9ULhOROhH3A60SlMbQhxyisyz4L4g
https://www.youtube.com/watch?v=ORTvEADpaqs&fbclid=IwAR2OxnMfxMRUEm1ylex4Uu9GbPzoqQ9ULhOROhH3A60SlMbQhxyisyz4L4g


8 Informatyka Programowanie w języku 

Logo. Cz. 2  

 

  

Proszę obejrzeć następujące filmy instruktażowe: 

Programowanie obiektowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=ddLnQKUu9wQ 

Klasy, obiekty: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1pQefVpld8 

Program dodający: 

https://www.youtube.com/watch?v=faQ5jBTewKI 

metoda: 

https://www.youtube.com/watch?v=xuYofqj1nXc  

Ćw. 2 : 

https://www.youtube.com/watch?v=pun9UB82DB0 

 

 
 

You Tube 

 

P.Pawlas 

9 Biologia   

 

 

 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki    Teresa Szkodzińska 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddLnQKUu9wQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q1pQefVpld8
https://www.youtube.com/watch?v=faQ5jBTewKI
https://www.youtube.com/watch?v=xuYofqj1nXc
https://www.youtube.com/watch?v=pun9UB82DB0

