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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 

 
Zbieranie i 

opracowywanie danych 
statystycznych (cd.). 

Cel: Uczeń umie opracować i prezentować dane 

statystyczne. 

1. Zapisz temat: Zbieranie i opracowywanie danych 

statystycznych (cd.). 

2. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00422-przedstawianie-

danych-diagram-slupkowy?playlist=360 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 2 s. 70/71. 

Zeszyt, zeszyt ćwiczeń. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00422-przedstawianie-

danych-diagram-slupkowy?playlist=360 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

O miejscu, w którym 
mieszkamy. 

Cel: Uczeń określa tematykę oraz problematykę 
utworu. 

1.Przeczytaj fragment poematu T. Różyckiego. 
Określ tematykę wiersza.  

2.Napisz P. 5/358. Wypisz mocne i słabe strony 
swojej miejscowości. 

 

 

Podręcznik s. 356-358 

Zeszyt.  

 

 

 

Joanna Baran 

3 J.angielski 
S: How much do you know 
about Great Britain?- facts 
and figures. 

Poznaję fakty i ciekawostki dotyczące 

Wielkiej Brytanii 

*Przeczytaj artykuły  i obejrzyj filmiki 

zawierające ciekawostki związane z Wielką 

Brytanią 

https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-wielka-

brytania/ 

https://zwiedzamy.co.uk/101-ciekawostek-o-

wielkiej-brytanii/ 

Materiały online 
Małgorzata 
Grzegorczyk 
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https://www.youtube.com/watch?v=LTadqtH

udPY 

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

PkC8 

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

H2JUCk 

 

 

 

 

4 
Wychowanie 

fizyczne 

Pilates, stretching- poznajemy 
różne systemy ćwiczeń 
fizycznych. 

 Cel: Poznasz nowoczesne formy ćwiczeń fizycznych. 
1 .Wykonaj ćwiczenia z filmiku: 
https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 
Stretching oznaczający również rozciąganie, to 
zestaw ćwiczeń, który polega na rozciąganiu mięśni, 
w celu ich uelastycznienia i rozciągnięcia oraz 
poprawienia ukrwienia układy ruchowego.                                                                                                                   
Jakie efekty przynosi regularny stretching?                                                                                        
-zwiększenie elastyczności ciała – systematyczne 
rozciąganie mięśni prowadzi do poprawienia gibkości, 
elastyczności. Gibkość to zdolność człowieka do 
osiągnięcia dużych zakresów wykonywania ruchu. Co 
istotne, nie każdy z nas jest w stanie osiągnąć taki 
sam poziom – zależy to m.in. od wieku, płci, budowy 
ciała, a nawet pory dnia i temperatury otoczenia. 

- zmniejsza dysbalans mięśniowy i poprawia 
funkcjonowanie narządu ruchu – jest to szczególnie 
istotne dla osób prowadzących siedzący tryb życia. 

- utrzymuje lub zwiększa amplitudę ruchu – 
systematyczny stretching prowadzi do zwiększenia 
amplitudy ruchu stawów, co będzie miało wpływ na 
poprawę wyników w wielu dyscyplinach sportowych. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-
g 

 

Maryla Staszek 
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- odstresowuje – często jesteś spięty, przemęczony i 
przytłoczony wieloma sprawami? Wykorzystaj 
stretching do odstresowania się. Jego właściwości 
rewitalizacyjne i dotleniające skutecznie obniżają 
poziom stresu. 

- zapobiega lub łagodzi ból – wiele osób cierpi na 
bóle kręgosłupa i stawów, których przyczyną może 
być np. praca statyczna.  

- zwiększa napięcie mięśni – rozciąganie jest 
impulsem dla naszego organizmu do wzmocnienia 
mięśni. Zyskujemy zatem nie tylko większą gibkość, 
ale również odporność. 

 
 

 

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 

Temat: Czynniki wpływające na 

szybkość rozpuszczania się 

substancji w wodzie. 

 

 
1.Podstawa programowa: 
 
Treści kształcenia - wymagania szczegółowe. 

I. Woda i roztwory wodne 

Uczeń:  
4) projektuje i przeprowadza doświadczenia 

wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość 

rozpuszczania substancji stałych w wodzie;  

 

2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych  
treści: 
 

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

„Woda i roztwory wodne” (dla chętnych) 

 

 

Źródła wiedzy: 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-

wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-

sie-substancji-w-wodzie/DYNLy4Koc 

 

Katarzyna Machoń 

13 Fizyka 

Temat: Jakie są sposoby 

przekazywania ciepła? Co to 

jest konwekcja? 

 

 
1.Podstawa programowa: 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

IV. Zjawiska cieplne 

Uczeń: 

7) opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego; 

rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie; opisuje 

rolę izolacji cieplnej;  8) opisuje ruch gazów i cieczy 

w zjawisku konwekcji;   

10) doświadczalnie:   

b) bada zjawisko przewodnictwa cieplnego i określa, 

który z badanych materiałów jest lepszym 

przewodnikiem ciepła. 

 

2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

  
Źródła wiedzy: 

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

DMU1GSe4&t=11s 

 
Katarzyna Machoń 
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nowych  
treści: 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia interaktywne 

IV.7, IV.8, 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. 


