
 

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 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

 

a. czytanie ze zrozumieniem 

b. słowotwórstwo 

 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Music - nazwy gatunków muzyki, nazwy 

instrumentów muzycznych. 

A song - interpretowanie tekstu piosenek - 

ćwiczenia umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

Going to and will - zastosowanie 

konstrukcji be going to i will do mówienia 

o swoich planach i przewidywaniach 

dotyczących przyszłości. Lekcja online. 

b) Star qualities: adjectives and nouns - 

cechy potrzebne do wykonywania 

zawodu muzyka - ćwiczenia rozumienia 

ze słuchu. 

Future arrangements - pytanie i 

odpowiadanie na pytania o plany na 

przyszłość z zastosowaniem konstrukcji 

be going to oraz czasu Present 

Continuous. Lekcja online. 

Offers and requests - oferowanie pomocy 

i proszenie o pomoc. 

 

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 25.05 – 05.06 br., 

In der Schule – mój plan lekcji, nazwy 

pomieszczeń w szkole, nazwy przedmiotów 

szkolnych 

- nazwy czynności na lekcji 

- przybory szkolne 



- 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 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych. 

 

-Słuchanie wybranych utworów muzycznych -

krótka notatka. 

 

Nazwa przedmiotu: plastyka 

Klasy 7a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 

 

a) do 29 maja zapoznanie się z materiałem i 

wykonanie zadania 

b) do 5 czerwca 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 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Surrealistyczne wizje artysty. 

b) Pop art i kultura masowa. 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br.  

 

a. Rządy autorytarne w Polsce 1926-1939. 

Społeczeństwo polskie w latach 1926-1939. 

b. Przemiany gospodarcze w Polsce. 

 

Dorobek kulturalny i naukowy polskiego 

dwudziestolecia. 

 

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 

25.05 Powtórzenie wiadomości z wielokątów. 

27.05 Kąty w wielokątach. 



innych zajęć w poszczególnych oddziałach 

w okresach: 

a. od 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

 

28.05 Ćwiczenia w obliczaniu sumy kątów w 

wielokątach. 

1.06 Wielokąty-rozwiązywanie zadań. 

3.06 Pola wielokątów. 

4.06 Zamiana jednostek pola. 

5.06 Wyznaczanie długości odcinków. 

 

 

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: 

a. od 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

26.05 Moc. 

28.05 Zastosowanie mocy w zadaniach. 

2.05 Praca. 

4.06 Zastosowanie pracy 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 25 maja do 29  maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Woda jako rozpuszczalnik (5.2) 

Czynniki wpływające na rozpuszczanie w 

wodzie (5.3) 

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

b) Stężenie procentowe roztworu (5.4) 

4.06 (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) a) od 25 maja do 29 maja br., 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Cykl miesiączkowy kobiety. Zapłodnienie 

Rozwój zarodkowy człowieka 

b) Rozwój człowieka i potrzeby z nim związane. 

Choroby przenoszone drogą płciową 

 

 

Nazwa przedmiotu: geografia 



 

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 25 maja do 29 maja br., 

a. od 1 czerwca do 5 czerwca  br. 

- Edytor tekstu - utrwalenie 

- Projekt prezentacji multimedialnej 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

      b) od 1 czerwca do 5 czerwca 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. Zmiany zachodzące w organizmie podczas 

wysiłku fizycznego 

Nowoczesne formy aktywności fizycznej np. 

pilates, zumba, nordic  walking 

 

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. 25-29 maja 

B. 2-5 czerwca  

 

a. Niedziela zesłania Ducha Świętego 

b. Niedziela Trójcy Świętej  

 


