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KLASA VII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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 

Zdarzenia losowe. Cel: Uczeń zna pojęcie zdarzenia losowego. Umie 

określić zdarzenia losowe w doświadczeniu. 

1. Zapisz temat: Zdarzenia losowe. 

2. Obejrzyj filmiki: 

https://pistacja.tv/film/mat00434-

prawdopodobienstwo-wprowadzenie 

https://pistacja.tv/film/mat00430-losowanie-na-

loterii?playlist=385 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 s. 72. 

Zeszyt, zeszyt ćwiczeń. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00434-

prawdopodobienstwo-wprowadzenie 

 

https://pistacja.tv/film/mat00430-losowanie-na-

loterii?playlist=385 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2 J. Polski 

 
 

Zebranie i utrwalenie 
najważniejszych zagadnień 

poznanych w rozdziale 
„Przeszłość dla przyszłości”. 

 

Cel: Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie, 
rozróżnia gatunki. 

1.Przypomnij sobie zagadnienia z ostatniego 
rozdziału i wykonaj kilka poleceń z 
„Powtórzenia”. 

 

 

 

Podręcznik s. 360-361 

 

 

 

Joanna Baran 

3 Geografia 

Poznaję region, w którym 
mieszkam. Moja mała 
ojczyzna 
 

Proszę obejrzeć poniższe filmy: 

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

Uuy9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=RKhN8

Bee6a8 

https://www.youtube.com/watch?v=2jbEs-

qGV-4 

https://www.youtube.com/watch?v=Fhtvdz3

0luk 

 

You Tube P.Pawlas 
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4 
Wychowanie 

fizyczne 
Piłka nożna, piłka siatkowa- 
podsumowanie wiadomości. 

  
 
Zobacz link:                                                                                                                               
Sportowe zagadki.                                                                                                                               
Piłka nożna- czy ją znasz?                                                                                                      
Podstawowe zasady i gry w piłkę siatkową. 

 

   
https://learningapps.org/1303901 
https://learningapps.org/956171 
https://learningapps.org/1065163 

 

Maryla Staszek 

5 WDŻ 
 

  

 
Maryla Staszek 

6 Plastyka 

Powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości z plastyki w klasie 

VII 

Otwórz poniższe linki i wykonaj zadania utrwalające 

zagadnienia z klasy VII z plastyki. 

https://learningapps.org/1522113  - pojęcia plastyczne 

https://learningapps.org/1487075 - słynni malarze i ich 

dzieła 

https://learningapps.org/10842906  - happening i 

performance 

 

 

 

 

 

Elżbieta Karczewska 

7 Godz.wych. 
 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

8 Religia 

   
 

Elżbieta Karczewska 

9 Biologia 
Równowaga wewnętrzna 
organizmu. 

  

Uzależnienia 

Nauczę się: wyjaśniać, co to jest uzależnienie; 
opisywać mechanizm uzależnienia i jego etapy; 
przedstawiać negatywne skutki zdrowotne 
narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i lekomanii 

 
https://epodreczniki.pl/a/aktywnosc-fizyczna-a-
zdrowie/DGUW2rObe 

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg0
7 

Maryla Staszek 

https://learningapps.org/1303901
https://learningapps.org/956171
https://learningapps.org/1065163
https://learningapps.org/1522113
https://learningapps.org/1487075
https://learningapps.org/10842906


oraz uzależnień psychicznych; wyjaśniać, dlaczego nie 
należy bez potrzeby zażywać leków. 

Aktywność fizyczna a zdrowie 

Wskażę sposoby zapobiegania wadom postawy, 
urazom i chorobom układu kostnego; wyjaśnię, jak 
udzielić pierwszej pomocy przy urazach układu 
kostnego; ocenię wpływ środków dopingujących na 
organizm. 

Zobacz tematy na platformie e-podręczniki. 

 

 

10 J. niemiecki 
 

 

 
Teresa Szkodzińska 

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. 


