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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 czerwca 2020 roku – PONIEDZIAŁEK 

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 

 
Czytanie danych 

statystycznych. 

Cel: Uczeń zna pojęcie diagramu słupkowego i 

kołowego. Zna pojęcie wykresu. 

1. Zapisz temat: Czytanie danych statystycznych. 

2. Zapoznaj się z tekstem s. 288 i 289. 

3. Zapisz odpowiedzi do ćwiczenia A s. 289. 

4. Zapoznaj się z tekstem Z historii s. 290. 

5. Wykonaj zad. 1 i 2 s. 290/291. 

Termin wykonania do 09.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

 

 

Podręcznik, zeszyt.   

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Omówienie noweli Henryka 
Sienkiewicza pt. „Latarnik”. 

(lektura obowiązkowa) 

 

Cel: Uczeń omawia elementy świata 
przedstawionego. Rozpoznaje utwór jako 
nowelę. Charakteryzuje bohaterów. Wyszukuje 
w tekście informacje wyrażone wprost i 
pośrednio.  

1.Napisz notatkę w zeszycie na temat pojęć: 
nowela i punkt kulminacyjny. Skorzystaj z 
podręcznika s. 343 lub zeszytu ćwiczeń s.133. 

2.Wypisz elementy świata przedstawionego: 
miejsce akcji, czas akcji, bohaterów, plan 
wydarzeń (podkreśl punkt kulminacyjny). 

Wypisując dane, nie myl akcji z fabułą.  

Zdjęcie notatki wyślij dzisiaj do sprawdzenia.  

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s. 331-343 – „Latarnik” Henryka 
Sienkiewicza.  

Zeszyt ćwiczeń s. 133-134. 

Zeszyt.  

 

Możesz obejrzeć filmik z kanału „Wiedza z wami 
podstawówka”: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52E
g 

(17’23’’) 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg
https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg


3 J.angielski 
S: Test z rozdziału 8- Modal 
verbs. 

Wykonam test sprawdzający znajomość 

czasowników modalnych. Test będzie 

dostępny na Classroom od godziny 8. Same 

odpowiedzi odsyłamy mailem do godziny 11. 

Wszystkie prace wysłane po godzinie 11 

będą tak samo traktowane i ocenione jak 

nieoddane. 

Test z czasowników modalnych 
Dzień:8 czerwca 
Godz. 8-11 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

Doskonalenie umiejętności 
techniki indywidualnej w piłce 
nożnej. 

 

 
Cel: Dowiesz się, jakie ćwiczenia wykonywać, aby 
zwiększyć własne umiejętności techniczne.. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 
https://youtu.be/ObncYq18lMw 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz 
piłkę do piłki nożnej. 
3.Wykonaj intensywną rozgrzewkę. 
4.Wykonaj 10 pierwszych ćwiczeń z filmu. Na 
wykonanie każdego z nich przeznacz 2x 30 sek. 
5.Pamiętaj o rozciąganiu. 

 

   
https://youtu.be/ObncYq18lMw 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 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 

Zjednoczonych. Łączy ona cechy muzyki ludowej z 

Europy z afrykańskimi i indiańskimi tradycjami. 

Posłuchaj.  

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

 

 

 

 

podręcznik 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

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


8 Religia 

Dziedzictwo Św. Tomasza.  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie zielone – 

czas zwykły) 

2.Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s.133-

134. 

3. Zapisz w zeszycie informacje na temat Św. 

Tomasza z Akwinu – Zapamiętaj s. 134 

4.Wykonaj zad. 2 s.52 w zeszycie ćwiczeń. 

5. Wykonane zadania prześlij na moją pocztę. Termin 

08.06 

Proszę o przesłanie prac zaległych. 

 

 

 
 

Podręcznik , zeszyt ćwiczeń 

 

Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
 

  

 

 

 
 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Zamach majowy i 
rządy sanacji. 

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji. 
Przyczyny zamachu majowego. 
1. Słabość władzy wykonawczej – rządu. 
2. Olbrzymie uprawnienia sejmu. 
3. Odsunięcie od władzy J. Piłsudskiego i jego 
zwolenników. 
 

11 maja 1926 r. wojska wierne J. Piłsudskiemu 
znalazły się pod Warszawą. 
12 maja 1926 r. doszło do walk ulicznych i słynnego 
spotkania na moście Poniatowskiego J. Piłsudskiego i 
prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 
Następnie prezydent złożył dymisję. Nowym 
prezydentem wybrano Ignacego Mościckiego. 
Okres rządów po 1926 roku do 1939 r. nazywany jest 
sanacją. 
( Sanacja czyli inaczej uzdrowienie sytuacji w Polsce.) 
Przejawem przemian politycznych w państwie stała 
się nowa  konstytucja uchwalona 23 kwietnia 1935r. 
– konstytucja kwietniowa. Prezydent był teraz 
najważniejszą osobą w państwie. 
Odpowiadał tylko przed „bogiem i historią”. 

Podręcznik, Internet, zeszyt. 

Teresa Szkodzińska 



Okres rządów sanacji należy do rządów 
autorytarnych. 
12 maja 1935r. zmarł J. Piłsudski. 
Przepisz notatkę do zeszytu i wyjaśni pojęcia. 
1. wybory brzeskie (str. 243 – podręcznik) 
2.  proces brzeski (str. 243 – podręcznik) 
3. rządy autorytarne (Internet) 
 Zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij na 
tera.ups@o2.pl  do 12 czerwca 2020.  

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. 

mailto:tera.ups@o2.pl

