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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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 

 
Obliczanie średniej 

arytmetycznej. 

Cel: Uczeń umie rozwiązać zadanie tekstowe 

związane ze średnią arytmetyczną. 

1. Zapisz temat: Obliczanie średniej arytmetycznej. 

2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 

3. Wykonaj zad. 3 - 6 s. 300. 

 

Podręcznik, zeszyt. 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Czy przesłanie wiersza Edwarda 
Stachury jest aktualne do dziś? 

Cel: Uczeń wyodrębnia obrazy poetyckie w 
poezji. Zna i rozpoznaje środki poetyckie: 
przenośnię, anaforę. 

1.Przeczytaj utwór Edwarda Stachury – 
najlepiej na głos. 

2.Określ nadawcę i odbiorcę tekstu – napisz P. 
1/346 w zeszycie. Napisz, jakie przesłanie 
zostało zawarte w utworze - P. 3/347. 

 

 

 

Podręcznik s. 346-347. 

 

 

 

 

Joanna Baran 

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

*Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 

Strona 100-101 

Zeszyt ćwiczeń 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

Pierwsza pomoc 
przedmedyczna - edukacja 
zdrowotna 

 

Cele: Uczeń potrafi udzielić pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej. Dba o własne zdrowie i innych. 

W linku poniżej instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej: 

https://www.youtube.com/watch?v=CU6Bw2uCWgY 

 

    
https://www.youtube.com/watch?v=CU6Bw2uC
WgY 

Maryla Staszek 

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


5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Muzyka 

Jazz czyli wielka improwizacja. Jazz to rodzaj muzyki, który narodził się w Nowym 

Orleanie w XIX wieku. Wywodzi się on z 

tradycyjnych pieśni wykonywanych przez 

czarnoskórych Amerykanów, czyli z bluesa, oraz z 

gatunków utworów fortepianowych utrzymanych w 

metrum 2/4 lub 4/4, zwanego ragtimeem.  

Posłuchaj poniższego utworu.  

https://www.youtube.com/watch?v=8XKpvS1Il_Y 

Zapoznaj się z informacjami s. 146-148  

Posłuchaj utworu ,,Ragtime” Scotta Joplina 

https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia 

Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej. 
  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W ostatni  czwartek  przeżywaliśmy Uroczystość 

Bożego Ciała.  

Odsyłam do poniższej prezentacji na temat Bożego 

Ciała. 

https://view.genial.ly/5ed4efbd5d5bf80d8a79cb08/inte

ractive-content-uroczystosc-bozego-

ciala?fbclid=IwAR169C5gkjR1_UoIG2qwU8x8JZYY

-KNv7IvTsxymfgH6eV7tnizZrOrZri8 

Trwamy obecnie w przeżywaniu oktawy Bożego 

Ciała. Oktawa czyli osiem dni. Oktawę obchodzimy 

od czwartku Bożego Ciała do kolejnego czwartku, w 

którym mamy zakończenie oktawy Bożego Ciała.  

Nawiązując do przeżywanych Uroczystości zachęcam 

do poniższej prezentacji na temat Cudów 

Eucharystycznych. 

https://view.genial.ly/5ecc2ddd5677cf0dc174bd55/pre

sentation-cuda-

eucharystyczne?fbclid=IwAR2YhGvy5ff9M5I7r1xST

OTVx_OyfCFNe7McAedJxiGyMOANZ4IU7Ykq8uE 

 
 

 

Elżbieta Karczewska 
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Zachęcam do udziału w Eucharystii podczas Oktawy 

Bożego Ciała  

Pozdrawiam! 

 

9 Biologia 
 

  

 

 

 
 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

11 Historia 

Temat: Gospodarka II  
Rzeczypospolitej. 

Temat: Gospodarka II  Rzeczypospolitej. 
Przepisz temat lekcji do zeszytu. 
1. Wyjaśnij pojęcia Polska A i Polska B. – str. 245. 
2. Co wiesz o budowie portu w Gdyni? str. – 246. 
3. Co wiesz o budowie COP? str. 247 – 250.  
4. Kiedy powstał port w Gdyni i dlaczego? str. –  248.   

Podręcznik, Internet, zeszyt. 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. 


