
Arkusz pracy nauczyciela 

Klasa 7af 

Nazwa przedmiotu: język polski  i zajęcia kreatywne 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

ciągła komunikacja poprzez dziennik 
elektroniczny, platformę „padlet”, ankiety 
przeprowadzania na kohoocie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26 – 27 marca: omówienie lektury „Stary 
człowiek i morze”. 
30 marca – 3 kwietnia: zdania złożone 
podrzędnie okolicznikowe. 
6 kwietnia – 10 kwietnia: zdania 
wielokrotnie złożone, imiesłowowy 
równoważnik zdania. 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 
potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 
platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.,  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) Past Simple and Continuous– utrwalanie 
wiadomości o czasach przeszłych, 
kształtowanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, tworzenie wypowiedzi 
pisemnej. 

b) Comparative and superlative forms of 
adjectives–stopniowanieprzymiotników. 
Jobs and skills– nazwy zawodów i 
umiejętności, opisywanie zawodów i 
porównywanie umiejętności potrzebnych 
do ich wykonywania. 
Expressingability and permission – 
zastosowanie czasownika modalnego can 
w opisywaniu umiejętności oraz w 
pytaniu o zgodę i udzielaniu zgody. 

c) Givingadvice to helppeople – udzielanie 
rad, tworzenie dialogów. 
Happy Easter! – składanie gratulacji, 
podziękowań i życzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu:język niemiecki 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

Poprzez dziennik elektroniczny, platformę 
Google Classroom – według potrzeb 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 
ramach nauczanych przedmiotów lub innych 
zajęć w poszczególnych oddziałach w 
okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

Życie prywatne – rodzina, praca, świat 
przyrody 
- udzielanie informacji o rodzinie, określanie 
nazw zawodów, nazwy zwierząt domowych, 
wyrażanie przynależności, wyrażanie żalu, 
sympatii, miłości; 
- rzeczownik w mianowniku i bierniku, liczba 
mnoga rzeczownika, forma mochte , przeczenie 
kein 
- utrwalenie wiadomości z dz. Das istmeine 
Familie 

 

Nazwa przedmiotu:Muzyka 

Klasa 7a……. 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Classroom w godzinach 11.00-15.00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

• od 26 marca do 27 marca br., 
• od 30 marca do 3 kwietnia br.  
• od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

-Powtórzenie materiału ze sprawdzianu 
 
-Poznajemy kompozytorów romantyzmu: 
Johann Strauss 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka  

 

Klasa VII a filia 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

a)26- 31 marca termin udostępnienia uczniom 
materiałów do zadania i przesłania  przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej   
b) 31 marca- 6 kwietnia- termin udostępniania 
uczniom materiałów do zadania i przesłania  przez 
uczniów zdjęcia pracy plastycznej 
c)6 -10 kwietnia termin udostępniania uczniom 
materiałów do zadania i przesłania  przez uczniów 
zdjęcia pracy plastycznej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a)Plakat i grafika użytkowa 
b)Architektura współczesna 
c)Wnętrze- estetyka i funkcjonalność 
 

 



Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

- wysyłanie na bieżąco wiadomości przez 
dziennik elektroniczny, pocztę służbową, 
platformę Google Suite oraz monitorowanie 
odczytywania wiadomości przez rodziców 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 
ramach nauczanych przedmiotów lub innych 
zajęć w poszczególnych oddziałach w 
okresach: 

a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

  
 
 
 
Lekcja powtórzeniowa „I wojna światowa”. 
Ćwiczenia sprawdzające wiadomości z działu 3. 
„Konferencja pokojowa w Paryżu”. 
 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

Za pomocą dziennika elektronicznego 
i poprzez Google Suite 
Terminy konsultacji: w wtorki i 
zgodnie z potrzebami. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26.03 Przykłady równań. 
27.03 Rozwiązywanie równań. 
30.03 Ćwiczenia w rozwiązywaniu 
równań. 
1.04 Równania-ćwiczenia. 
2.04 Równania w zadaniach 
tekstowych. 
3.04 Rozwiązywanie zadań 
tekstowych z wykorzystaniem równań. 
6.04 Ćwiczenia w rozwiązywaniu 
zadań tekstowych z wykorzystaniem 
równań. 
7.04 Zapisywanie związków między 
wielkościamiwprost 
proporcjonalnymi. 
 

 

Nazwa przedmiotu: fizyka 

Klasa 7a 
3) Proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
Za pomocą dziennika 
elektronicznego i poprzez Google 
Suite 
Terminy konsultacji: 
W piątki i zgodnie z potrzebami. 
 

4) Zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w 
poszczególnych oddziałach 

27.03 Prawo Pascala. 
31.03 Prawo Pascala- 
rozwiązywanie zadań. 
2.04 Ciśnienie hydrostatyczne. 



7.04 Siła wyporu. 
 

Nazwa przedmiotu: chemia 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 
godzinach pracy 
Platforma Google Suite - po 
samokształceniu w obsłudze platformy - 
dostępność w godzinach pracy 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 
ramach nauczanych przedmiotów lub innych 
zajęć w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

Tematy zgodnie z podstawą programową 
i przekazanym we wrześniu do Dyrekcji 
rozkładem materiału. 
Kolejność i sposób przedstawienia 
dostosowany na bieżąco do formy on-line i 
informacji zwrotnej uzyskanej od uczniów  
i ich opiekunów. 

 

Nazwa przedmiotu: biologia  

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
Jak wyżej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 
okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a. 1. Budowa i funkcje 
układu oddechowego 

2. Wymiana gazowa w płucach i 
tkankach 

       b.    1. Choroby i higiena 
układu oddechowego 
               2. Budowa i 
funkcje układu wydalniczego 
       c.     1. Choroby układu 
wydalniczego 
                2. Podsumowanie 
działu 

 

Nazwa przedmiotu: geografia 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

kontakt przez dziennik elektroniczny 
, służbowy email na platformie 
googlesuite 
poniedziałek-wtorek 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

30 marzec – Rola usług w 
gospodarce Polski 
31 marzec – Transport i łączność 
6 kwiecień – Atrakcje turystyczne 
Polski  
7 kwiecień – Wakacje w Polsce. 
Podsumowanie działu 



 

 

 

Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

- za pośrednictwem platformy 
Google Suite 
- dziennika elektronicznego 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 8 kwietnia br 

a) Jak to się pisze - wstawianie i 
uzupełnianie tabel w edytorze 
tekstu 
b) Kształty poezji - rozplanowanie 
tekstu na stronie 
c) 8.04.2020 - przerwa świąteczna 

 

Nazwa przedmiotu: wychowanie fizyczne  

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Wysyłanie materiałów z wych. fiz. w  formie kart 
pracy, raz na tydzień. 
Konsultacje z rodzicami codziennie w razie 
potrzeby rodzica lub nauczyciela. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
a. od 26 marca do 27 marca br., 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 
rozwój fizyczny i sprawność fizyczna, aktywność 
fizyczna,bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
edukacja zdrowotna,w zakresie wiedzy ucznia, 
zgodnie  z treściami podstawy programowej. 
Na podstawie kart pracy uczniowie opracowują 
zagadnienia dotyczące wymagań szczegółowych w 
zakresie wiedzy  i za to są oceniani. 
W związku z tym,że nauczyciel nie może ocenić 
umiejętności ucznia na odległość  oraz zlecać 
ćwiczenia fizyczne bez nadzoru, powyższa forma 
pracy w postaci karty pracy jest zasadna. W 
związku z tym, że uczeń opracowuje materiał w 
formie teoretycznej, proponuję nie przeciążać 
uczniów, biorąc pod uwagę inne przedmioty, i 
zlecać opracowywanie kart pracy 1raz na tydzień. 
 

 

Nazwa przedmiotu:religia 

Klasa 7 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

- za pośrednictwem platformy Google Suite 
- dziennika elektronicznego 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a)  przygotowanie do testu wielki post 
b)  klasy 4-8 rozwiązanie testu – wielki Post 
c) klasy 4-8 omówienie i poprawa testu o 



a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

Wielkim Poście  

 


