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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 czerwca 2020 roku – ŚRODA 

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  
Co to jest średnia? 

Cel: Uczeń zna pojęcie średniej arytmetycznej. Umie obliczyć 

średnią arytmetyczną. 

1. Zapisz temat: Co to jest średnia? 

2. Zapoznaj się z tekstem s. 299. 

3. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-

arytmetyczna?playlist=555 

4. Wykonaj ćw. s. 299. 

Podręcznik, zeszyt. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-

arytmetyczna?playlist=555 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski Jak napisać streszczenie? Cel: Uczeń wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, 
w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje.  

1.Umiejętność streszczania jest bardzo potrzebna, jako 
zadanie pojawia się na egzaminie maturalnym. Polega 
na przedstawieniu własnymi słowami najważniejszych 
informacji z danego tekstu. Streszczenie musi być: 
zgodne z treścią, zwięzłe (10% tekstu), logiczne, 
obiektywne i proste. 

2.Zapoznaj się z informacjami na s. 359  w podręczniku i 
s. 32 w zeszycie ćwiczeń. 

3.Zrób ćw. 1-4/32-33 w zeszycie ćwiczeń. 

 

 

 

Podręcznik s. 359-360 

Zeszyt ćwiczeń s. 32-33 

 

 

 

Joanna Baran 

3 Geografia Regiony turystyczne 
 w Polsce 
 

Proszę przeczytać temat pod kątem poniższych 

zagadnień: 

 • regiony turystyczne Polski 

 • polskie obiekty na Liście światowego dziedzictwa 

UNESCO  

• wpływ walorów środowiska przyrodniczego 

 i dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki 

Podręcznik P.Pawlas 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-arytmetyczna?playlist=555
https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-arytmetyczna?playlist=555
https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-arytmetyczna?playlist=555
https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-arytmetyczna?playlist=555


4 Wychowanie 
fizyczne 

     

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ    

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka Mój pomysł na portret. W dniu dzisiejszym kontynuujemy pracę zadaną tydzień temu. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych.   
 

 Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia    

 

 

 
 

 

Elżbieta Karczewska 

9 Biologia    

 

 

 
 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki Temat : Nad morze czy w 
góry? 

Thema: Ans Meer oder ins Gebirge? 
Przepisz temat lekcji i słówka do zeszytu. 
 

ans Meer – nad morze 
an die Ostsee – nad Bałtyk 
ins Gebirge / in die Berge – w góry 
aufs Land – na wieś 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń. Teresa Szkodzińska 



an den Bodensee – nad jezioro bodeńskie 
ins Ausland – za granicę 
angeln – wędkować 
klettern – wspinać się 
segeln – żeglować 
Boot fahren – pływać łódką 
reisen – podróżować 
sich sonnen – opalać się 
sich langweilen – nudzić się 
 

Przepisz teksty ze str. 76 do zeszytu. Uzupełnij w tekstach 
następujące informacje. 
A. – an den Bodensee,      B. – ans Meer,          C. – ins Ausland, 
D. – aufs  Land,                   E. – ins Gebirge. 
 

Przepisz słówka ze str. 77 na dole do zeszytu. 
Wykonaj zdęcie wykonanych zadań i wyślij do 15 czerwca na 
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. 

mailto:tera.ups@o2.pl

