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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 09 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 

 
Czytanie danych 

statystycznych (cd.). 

Cel: Uczeń umie odczytać informacje z tabeli, 

wykresu,  diagramu. 

1. Zapisz temat: Czytanie danych statystycznych (cd.). 

2. Zapisz odpowiedzi do zad. 3 - 6 s. 291 - 293. 

Termin wykonania do 10.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik, zeszyt, zeszyt ćwiczeń. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
Charakterystyka postaci, 
rekonstrukcja dziejów bohatera 
”Latarnika”. (lektura 
obowiązkowa) 

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

1.Przypomnij sobie, jak piszemy 
charakterystykę. Przeanalizuj materiał w 
podręczniku s.341 i ćwiczeniu. 

2.Zgromadź niezbędne informacje na temat 
bohatera i napisz notatkę-plan charakterystyki. 
Uwzględnij trzy punkty główne: wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie oraz podpunkty (np. 
wygląd, charakter, praca). 

Zdjęcie notatki wyślij dzisiaj do sprawdzenia. 

 

 

 

 

 

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

Zeszyt ćwiczeń s. 28-31. 

Zeszyt.  

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
S: Powtórzenie wiadomości z 
zakresu rozdziałów 5-8- 
słownictwo. 

Utrwalam materiał z II semestru- słownictwo 

i wyrażenia leksykalne 

*Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 

Strona 98-99 

 

Zeszyt ćwiczeń 
Podręcznik 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

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


4 
Wychowanie 

fizyczne 

Doskonalenie umiejętności 
stosowania zasad i przepisów w 
grze tenis stołowy. 

Cel: Przypomnisz sobie najważniejsze przepisy gry 
tenis stołowy oraz wzmocnisz sprawność ogólną 
swojego organizmu wykonując ćwiczenia 
wzmacniające. 
1.Przeczytaj przepisy gry w tenisa stołowego:          
https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedziow
ie_przepisy                                  2.Zwróć uwagę na 
rozdziały: 
•10.  
•10.2. Wolna ręka 
•10.3. Podrzucanie piłeczki 
•11.2. Dotknięcie piłeczki o siatkę 
•12. Punkt3. 
 

   
https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sed
ziowie_przepisy 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Muzyka 

  

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia 

   

 

 

 
 

 
Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
 

  

 

 

 
 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 



11 Historia 

   

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Sprawdzian on-line z działu 

„Tlen, wodór i ich związki 

chemiczne. Powietrze”. 

 

Sprawdzian udostępniony na platformie WSiPnet. 
 

 

 

 

Platforma WsiPnet. 
 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

Temperatura i jej związek z 

energią kinetyczną cząsteczek. 
 

 
 

1.Podstawa programowa: 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

IV. Zjawiska cieplne 

Uczeń: 

1) posługuje się pojęciem temperatury; rozpoznaje, że 

ciała o równej temperaturze pozostają w stanie 

równowagi termicznej;   

2) posługuje się skalami temperatur (Celsjusza, 

Kelvina, Fahrenheita); przelicza temperaturę w skali 

Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie;   

5) analizuje jakościowo związek między temperaturą a 

średnią energią kinetyczną (ruchu chaotycznego) 

cząsteczek;   

2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych  
treści: 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 

IV.1, IV.2  i IV.5 z działu „Zjawiska cieplne” 

 

 

  
 
 
2. Źródła wiedzy: 

A) Film z serii Fizyka od podstaw: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDK

XU 
 

B) Materiały dodatkowe, wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 

 

https://epodreczniki.pl/a/temperatura-i-jej-

zwiazek-z-energia-kinetyczna-

czasteczek/DYGUl3Z38 
 

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=GNu7l5XDKXU
https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU
https://epodreczniki.pl/a/temperatura-i-jej-zwiazek-z-energia-kinetyczna-czasteczek/DYGUl3Z38
https://epodreczniki.pl/a/temperatura-i-jej-zwiazek-z-energia-kinetyczna-czasteczek/DYGUl3Z38
https://epodreczniki.pl/a/temperatura-i-jej-zwiazek-z-energia-kinetyczna-czasteczek/DYGUl3Z38


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. 


