
 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.   

27-30 kwietnia: „Krzyżacy” Henryka 

Sienkiewicza; 

4-8 maja: twórczość Bolesława Leśmiana. 

 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 7a 

proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 

 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 

platformę 

zakres treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 

a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

a) Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5. 

Skills trainer – rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych w oparciu o materiał z 

rozdziału 5. Lekcja online. 

b) Survival – słownictwo związane z 

dżunglą i przetrwaniem, nazwy 

umiejętności. 

Stay alive – reading – rozpoznawanie 

formy przeczytanego tekstu w kontekście 

reklamy programu telewizyjnego pt. 

„Stay alive”. 

First Conditional – pierwszy tryb 

warunkowy. Lekcja online. 

 

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 27.04 – 10.05 br., 

In der Schule – typy szkól i rodzaje ocen w 

niemczech 

- zaimki dzierżawcze i wskazujące 

 

Nazwa przedmiotu: muzyka 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji Classroom w godzinach 11.00-15.00 



z uczniami i rodzicami 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 maja br. 

Najsłynniejsze utwory epoki romantyzmu 

 

Opera i dramat muzyczny 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasa 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

a) 4 maja - termin wykonania pracy plastycznej 

b) 8 maja - termin wykonania pracy plastycznej 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a. 27- 30 kwietnia br. 

b. 4- 8 maja br..  

 

a) Funkcjonalnie i estetycznie - sztuka w domu 

b) Sztuka i figury geometryczne - konstruktywizm 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.  

 

 

 

 

a. Przejęcie władzy przez Benito 

Mussoliniego. 

Niemcy pod władzą Hitlera. 

b. Świat u progu II wojny światowej. 

 

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: 

od 27 kwietnia do 8 maja 

 

27.04 Proporcje - rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

29.04 Zastosowanie proporcji do 

rozwiązywania zadań tekstowych 

30.04 Powtórzenie wiadomości z proporcji 

4.05 Przekształcanie wzorów 

6.05 Ćwiczenia w przekształcaniu wzorów 

7.05 Wyznaczanie określonej zmiennej ze 

wzoru 

 



 

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 w okresach: 

od 27 kwietnia do 8 maja 

28.04 Prawo Archimedesa - rozwiązywanie zadań 

30.04 Druga zasada dynamiki Newtona 

5.05 Zastosowanie II zasady dynamiki Newtona w 

zadaniach 

7.05 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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4maja do 8 maja br.  

 

a) Tlen – niezbędny do życia składnik powietrza. 

Tlenki metali i niemetali. 

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

b) Dwutlenek węgla – zmienny składnik 

powietrza. 

Wodór – gaz o najmniejszej gęstości. 

7.05 (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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 kwietnia br.  

a) Higiena i choroby układu nerwowego 

    Odruchy wrodzone i nabyte 

b) Narządy zmysłów  

 

 

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 

a) Wpływ migracji na strukturę demograficzną 

wsi 



oddziałach w okresach: 

a. od 4 maja do 8 maja br. 

b. od 11 maja do 15 maja br. 

b) Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura 

zatrudnienia 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.  

- Portfolio z tekstami 

- Podsumowanie wiadomości - lekcje w edytorze 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b) od 4 maja do 8 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. 

Powtórzenie - Idee olimpijskie 

 

Najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 

wypadków i urazów podczas zajęć ruchowych, 

sposoby zapobiegania im. 

 

 

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 

A. Święty Wojciech  

B. Chrzest Polski  

C. Początek Państwa Polskiego  



oddziałach w okresach: 

a. od 27 kwietnia do 8 maja br., 

 

D. Początek chrześcijaństwa w Polsce  

E. Przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka 

I 

F. Polska w Cywilizacji Chrześcijańskiej  

G. Jordan - pierwszy Polski Biskup  

H. 1050 – jubileusz chrztu Polski  

 


