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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 czerwca 2020 roku – PIĄTEK 

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 

 
 

 
 

 

 
Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

Refleksje nad współczesną 
Polską w utworze Marcina 
Świetlickiego. 

Cel: Uczeń  zna i rozpoznaje w tekście literackim 
środki poetyckie. Określa w poznawanych tekstach 
problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji.  

*Przeczytaj utwór, który zaliczany jest do prozy 
poetyckiej. Zapoznaj się z tym pojęciem. Ustnie 
zrób P.1, 2, pisemnie 3/348. 

 

 

Podręcznik s. 348. 

Zeszyt. 

 

 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
S: Powtórzenie czasów 
gramatycznych- ćwiczenia 
multimedialne.  

Powtarzam konstrukcję i zastosowanie 

poszczególnych czasów 

*Wykonam quizy online zamieszczone pod 

linkiem 

https://test-english.com/grammar-

points/a2/review-verb-tenses-a2/ 

Zwróć uwagę, że w linku występują 3 quizy- 

w prawym górnym roku mamy zakładkę 

Exercises i tam kolejno naciskamy 

poszczególne ćwiczenia. 

Quizy online 
Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://test-english.com/grammar-points/a2/review-verb-tenses-a2/
https://test-english.com/grammar-points/a2/review-verb-tenses-a2/


4 
Wychowanie 

fizyczne  

     

 
Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Muzyka 

  

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia 

    
 

 
Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
Higiena i choroby układu 
rozrodczego. 

  

1.Zapisz temat w zeszycie.                                                                                                             
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.235-240.                                                                           
3.W zeszycie zapisz punkty:                                                                                                    
a)Objawy chorób układu rozrodczego.                                                                                            
b) Zapobieganie chorobom.                                                                                                                     
c) Choroby układu rozrodczego oraz zasady ich 
profilaktyki.                                                                                                                         
4.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń- s.117-118. 

 

 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
 

Maryla Staszek 

10 J. niemiecki 
Temat:  Co ty robisz chętnie 
latem? 

 

Thema: Was machst du gerne im Sommer? 
Zapisz temat lekcji do zeszytu i obejrzyj filmik 
poniżej. 
https://youtu.be/ftlh40l_3lM 
 

Internet, zeszyt. Teresa Szkodzińska 

https://youtu.be/ftlh40l_3lM


11 Historia 

Temat: Gospodarka II  
Rzeczypospolitej. Utrwalenie 
wiadomości. 

Zapisz temat lekcji do zeszytu i obejrzyj filmik 
poniżej. 
https://youtu.be/M8N5rkyzhL4 
 

Internet, zeszyt. 

Teresa Szkodzińska 

12 Chemia 

Woda i jej właściwości 1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia - wymagania szczegółowe. 

I. Woda i roztwory wodne 

Uczeń:  
1) opisuje budowę cząsteczki wody oraz przewiduje 

zdolność do rozpuszczania się różnych substancji w 

wodzie;  

2) podaje przykłady substancji, które nie rozpuszczają 

się w wodzie, oraz przykłady substancji, które 

rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory 

właściwe; podaje przykłady substancji, które z wodą 

tworzą koloidy i zawiesiny;   

3) projektuje i przeprowadza doświadczenia dotyczące 

rozpuszczalności różnych substancji w wodzie;  

 

2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści  

 
A) Platforma Epodreczniki.pl – zadania z 

udostępnionego materiału 
 

B) Platforma WSiPnet - zadania V.1 – V.3 z działu 

„Woda i roztwory wodne” (dla chętnych) 

Źródła wiedzy: 

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

wlasciwosci/D17yYdm60 
 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

 
Pierwsza zasada 

termodynamiki. 

 

 
 

1.Podstawa programowa: 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

IV. Zjawiska cieplne 

Uczeń: 

3) wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w 

postaci ciepła (wymiana ciepła) między ciałami o tej 

samej temperaturze;   

4) wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) 

można zmienić wykonując nad nim pracę lub 

przekazując energię w postaci ciepła;   

2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych  
treści: 

  
 
Źródła wiedzy: 

https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA

3byQ 

 

Katarzyna Machoń 

https://youtu.be/M8N5rkyzhL4
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/D17yYdm60
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ


platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne IV.3, 

IV.4 z działu „Zjawiska cieplne” 

 

 
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. 


