
 

Arkusz pracy nauczyciela 

Klasa 7a 

Nazwa przedmiotu: język polski  i zajęcia kreatywne 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godzin pracy, w miarę potrzeb 

Rodziców i uczniów 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

15 – 24 kwietnia. Zdania wielokrotnie złożone. 

Poznanie terminu, analiza zdań wielokrotnie 

złożonych, powtórzenie wiadomości o zdaniach 

złożonych współrzędnie, podrzędnie i 

imiesłowowych równoważnikach zdania, 

ćwiczenia utrwalające wiedzę. 

 

 

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 15 kwietnia do 17 kwietnia 

br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br.  

a) Giving advice to help people – udzielanie 

rad, tworzenie dialogów. 

b) Jobs and skills – nazwy zawodów i 

umiejętności, opisywanie zawodów i 

porównywanie umiejętności potrzebnych 

do ich wykonywania. 

Best wishes! – składanie gratulacji, 

podziękowań i życzeń. 

Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5. 

 

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 15.04 – 17.04 br., 

b) od 20.04 – 24.04 br., 

 

In der Schule - pomieszczenia w szkole, 

przedmioty szkolne, plan lekcji, dni tygodnia, 

oceny szkolne, przybory szkolne, czynności 

wykonywane podczas lekcji; 

- opisywanie planu lekcji i szkoły, przeczenie kein 

i nicht, zaimki dzierżawcze, odmiana 

czasowników finden i unterrichten 

 

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: 

a) od 15 do 17 kwietnia   

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia  

-wykonanie i oddanie pracy o tematyce 

muzycznej  (do 20.04) 

 

-„Romantyzm-epoka wielkich indywidualności” 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

24 kwietnia-termin przesłania zdjęcia pracy 

plastycznej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) uczniowie nie mają plastyki w planie lekcji w 

dniach 15-17 kwietnia 

b) Estetyka, aranżacja i dekoracja  pomieszczeń-

kim jest architekt wnętrz? 

 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Na bieżąco przez dziennik elektroniczny oraz 

platformę Google Suite  

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

 

 

a. Skutki cywilizacyjne i kulturowe I wojny 

światowej. 

b. Związek Sowiecki pod władzą Stalina. 

            Narodziny faszyzmu we Włoszech 

 

Nazwa przedmiotu: matematyka 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

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 15 kwietnia do17 kwietnia 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

 

15.04 Rozwiązywanie zadań tekstowych 

16.04 Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań 

tekstowych 

20.04 Wielkości wprost proporcjonalne 

22.04 Wyznaczanie wielkości wprost 

proporcjonalnych 

23.04 

24.04 Rozwiązywanie równań zawierających 

proporcję 

 

 

Nazwa przedmiotu: fizyka 



Klasa 7a 

3) Proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

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 

a) od 15.04-17.04 

b) od 20.04-24.04 

16.04 Siła wyporu 

21.04 Zastosowanie siły wyporu w zadaniach 

23.04 Siła wyporu-rozwiązywanie zadań 

 

Nazwa przedmiotu: chemia 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w godzinach 

pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w godzinach 

pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Prawa rządzące reakcjami chemicznymi 

b) Powietrze i jego składniki 

Azot i gazy szlachetne 

23.04 (czwartek) godz.10:30 - zajęcia online  

 

Nazwa przedmiotu: biologia  

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - dostępność w godzinach 

pracy 

Platforma Google Suite - dostępność w godzinach 

pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Podsumowanie układu oddechowego 

b) Układ nerwowy 

22 kwietnia (środa) godz. 13.00 lekcja online 

 

 

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 15 kwietnia do 17 kwietnia br. 

 

 

20 kwietnia – Podsumowanie działu – główne 

zagadnienia gospodarcze Polski 



b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 

21 kwietnia – Powodzie i  ochrona 

przeciwpowodziowa 

 

 

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 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

- Butelka - tworzenie kaligramu 

- Plakat - ilustrowanie tekstu grafiką 

 

Nazwa przedmiotu: wychowanie fizyczne  

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  

w godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności 

od potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik 

elektroniczny, za pośrednictwem Google Suite lub 

telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

br.         

 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć 

pod uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  

2. aktywność fizyczna, 

3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 

4. edukacja zdrowotna. 

W zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z treściami 

podstawy programowej. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. 

gimnastycznych rozciągająco - wzmacniających 

wg. zalecenia z końca marca - 3 razy po 15 min 

 w tygodniu. 

W zakresie wiedzy ucznia - Idee starożytnego i 

nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 

 

Nazwa przedmiotu: religia 

Klasa 7a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 
 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 

potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

A. Niedziela Miłosierdzia Bożego,  

B. Święta Siostra Faustyna,  

Obraz „Jezu ufam Tobie” 
Pojęcie „Miłosierdzia Bożego” 
Objawienia Jezusa (Wilno, Warszawa, 

Kraków) 



o. Szustak o Miłosierdziu Bożym  
Papież Franciszek o przebaczeniu 
Miłosierdzie a Sprawiedliwość  

 

 

 


