
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 11 do 15 maja br., 

b. od 18 do 22 maja br. 

a. Twórczość Bolesława Leśmiana; 

b. „Ziele na kraterze”. 

 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

a) Survival equipment – nazwy sprzętu 

turystycznego. 

You should take a map. – czasowniki 

modalne should i must. Lekcja online. 

Giving instructions – udzielanie instrukcji 

i proszenie o radę. 

b) A blog – writing – pisanie bloga z 

zastosowaniem trybu rozkazującego. 

Revision – powtórzenie wiadomości z 

działu 6. Lekcja online. 

Review – ćwiczenia utrwalające. 

 

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 11.05 – 22.05 br. 

In der Schule – mój plan lekcji, nazwy 

pomieszczen w szkole, nazwy przedmiotów 

szkolnych 
- 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 

-Świat operetki 

 

-Muzyka szkół narodowych 



oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

a) 11 - 15 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania  

b) 18 - 22 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a. od 11 maja do 15 maja 

b. od 18 maja do 22 maja 

a) Abstrakcja spontaniczna. 

b) Land art – sztuka ziemi. 

 

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 11 maja do 15 maja br.  

b. od 18 maja do 22 maja br.  

 

a. Lekcja powtórzeniowa – dział 4. Lekcja online. 

Walka o granice państwa polskiego. 

b. Konstytucja marcowa i ustrój II 

Rzeczypospolitej. 

 

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: 

od 4 maja do 22 maja 

 

4.05 Przekształcanie wzorów. 

6.05 Ćwiczenia w przekształcaniu wzorów. 

7.05 Wyznaczanie określonej zmiennej ze wzoru. 

11.05 Ćwiczenia w wyznaczaniu określonej 

zmiennej ze wzoru. 

13.05 Przekształcanie wzorów-rozwiązywanie 

zadań tekstowych. 

14.05 Utrwalenie wiadomości z wyznaczania 

określonej zmiennej ze wzoru. 

18.05 Zastosowanie wzorów w zadaniach. 

20.05 Podsumowanie wiadomości z wielkości 

wprost proporcjonalnych i z przekształcania 

wzorów. 

21.05 Zadania utrwalające z proporcji. 

 



 

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 w okresach: 

od 4 maja do 22 maja 

5.05 Zastosowanie II zasady dynamiki Newtona  

7.05 Rozwiązywanie zadań z zasad dynamiki 

Newtona 

12.05 Powtórzenie wiadomości z zasad dynamiki 

Newtona 

14.05 Podsumowanie wiadomości z „Sił w 

przyrodzie” 

18.05 Praca mechaniczna 

21.05 Zastosowanie wzoru na pracę mechaniczną 

w zadaniach 

 

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 11 maja do 15 maja br. 

b) od 18 maja do 22  maja br. 

a) Zanieczyszczenie powietrza i jego ochrona. 

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

b) Właściwości wody i jej rola w przyrodzie. 

Zanieczyszczenie wody i jej ochrona. 

21.05 (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 11 maja do 15 maja br., 

b) od 18 maja do 22 maja br. 

a) Narządy zmysłów – oko, ucho, inne zmysły 

b) Układ rozrodczy męski i żeński 

 

 

Nazwa przedmiotu: geografia 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji  



z uczniami i rodzicami 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a. od 11 maja do 15 maja br., 

b. od 18 maja do 22 maja br. 

 

a) Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura 

zatrudnienia 

b) Wpływ sieci transportowej na lokalizację 

przedsiębiorstw 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

b. od 18 maja do 22  maja br. 

- Utrwalenie wiadomości - Jak ilustrować teksty 

- Utrwalenie wiadomości - Jak opracowywać 

długie dokumenty? 

 

 

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 11 maja do 15 maja br., 

        

 

       

 

        

  

b) od 18 maja do 22 maja 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. 

C.d. Najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 

wypadków i urazów podczas zajęć ruchowych, 

sposoby zapobiegania im. 

 

Zmiany zachodzące w organizmie podczas 

wysiłku fizycznego 

 

 

 



 

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 11 do 15 maja br. 

A. Kościół Hierarchiczny  

B. Kościół służebny  

C. Biskup  

D. Prezbiter  

E. Diakon  

F. Lud Boży  

G. Kościół – wszyscy ochrzczeni  

H. Sakramenty  

 


