
Nauczyciel Zajęcia Poniedziałek typ czas Wtorek typ czas Środa typ czas Czwartek typ czas Piątek typ czas
łącznie w 

minutach

łącznie w 

godzinach

Galewska Ewa Fizyka

Temat: Trzecia zasada 

dynamiki Newtona.Uczeń 

stosuje pojęcie siły jako 

działania skierowanego 

(wektor),wskazuje wartość, 

kierunek.0pisuje wzajemne 

oddziaływanie ciał posługując 

się trzecią zasadą dynamiki.

Materiały w 

Teams
25

Temat: Opory ruchu. Uczeń 

rozpoznaje i nazywa siły 

oporu w sytuacjach 

praktycznych.

Materiały w 

Teams
25 50 0h 50min

Kołodziński Patryk Zajęcia z wychowawcą
Temat: Radzenie sobie w 

trudnych sytuacjach.

Wideolekcja 

w Teams
25 25 0h 25min

Kołodziński Patryk Wychowanie fizyczne

Temat: Poznajemy zestawy 

ćwiczeń wzmacniających 

mięśnie posturalne. Uczeń 

poznaje ćwiczenia 

wzmacniające konkretne 

partie mięśni.

Materiały w 

Librusie
20 20 0h 20min

Kryściak-Szczukiecka Beata Matematyka

Temat: Iloczyn i iloraz potęg 

o jednakowych podstawach. 

Uczeń zna wzór na mnożenie 

i dzielenie potęg o tych 

samych podstawach, 

zapisuje w postaci jednej 

potęgi iloczyn i iloraz potęg o 

tych samych podstawach.

Wideolekcja 

w Teams
25

Teamt: Iloczyn i iloraz potęg o 

jednakowych podstawach. 

Uczeń mnoży i dzieli potęgi o 

tych samych podstawach.

Wideolekcja 

w Teams
25

Temat: Potęgowanie potęgi. 

Uczeń zna wzór na 

potęgowanie potęgi, zapisuje 

w postaci jednej potęgi 

potęgę potęgi, potęguje 

potęgę, przedstawia potęgę 

w postaci potęgowania 

potęgi.

Wideolekcja 

w Teams
25 75 1h 15min

Ndiaye Anna Religia

Temat: Najważniejsze 

wydarzenia. Uczeń poznaje i 

utrwala wydarzenia z 

Wielkiego Czwartku, Piątku i 

Soboty.

Wideolekcja 

w Teams
15 15 0h 15min

Nosal Ewa Język niemiecki

Temat: die Schule - szkoła , 

przedmioty po niemiecku, 

ćwiczenia. Link do zadań w 

librusie- kontynuacja tematu

Materiały w 

Teams
25

Temat: die Schule - szkoła , 

przedmioty po niemiecku, 

ćwiczenia. Link do zadań w 

librusie- kontynuacja tematu

Materiały w 

Teams
25 50 0h 50min

Sobiech-Malinowska Ksenia Biologia

Zmysł powononienia smaku i 

dotyku. Uczęń przedstawia 

rolę zmysłu równowagi, 

smaku, węchu i dotyku; 

wskazuje umiejscowienie 

receptorów właściwych tym 

zmysłom oraz planuje i 

przeprowadza doświadczenie 

sprawdzające gęstość 

rozmieszczenia receptorów w 

skórze różnych części ciała.

Materiały w 

Teams
15 15 0h 15min

Sobiech-Malinowska Ksenia Chemia

Woda jako rozpuszczalnok 

Uczęń opisuje budowę 

cząsteczki wody oraz 

przewiduje zdolność do 

rozpuszczania się różnych 

substancji w wodzie;	

podaje przykłady substancji, 

które nie rozpuszczają się w 

wodzie, oraz przykłady 

substancji, które rozpuszczają 

się w wodzie, tworząc 

roztwory właściwe; podaje 

przykłady substancji, które z 

wodą tworzą koloidy i zawiesin

Materiały w 

Teams
20

Rodzaje roztworów. opisuje 

cechy mieszanin 

jednorodnych i 

niejednorodnych;	 

definiuje pojęcie 

rozpuszczalność; podaje 

różnice między roztworem 

nasyconym i 

nienasyconym;	 

Materiały w 

Teams
20 40 0h 40min

Sofińska Dorota Muzyka

Uczeń zna życie i twórczość 

F. Chopina na podstawie 

podanej wiedzy oraz 

słuchanych Jego dzieł.

Materiały w 

Librusie
20 20 0h 20min

Sofińska Dorota Plastyka

Uczeń potrafi wykonać 

wybraną przez siebie techniką 

pracę plastyczną, związaną z 

twórczością F. Chopina

Materiały w 

Librusie
25 25 0h 25min

Stasiurka Łukasz Geografia

T: Ochrona 

przecwipowodziowa a 

występowanie i skutki 

powodzi. Uczeń: analizuje i 

porównuje konsekwencje 

stosowania różnych metod 

ochrony przeciwpowodziowej 

oraz określa wpływ zabudowy 

obszarów zalewowych i 

sztucznych zbiorników 

wodnych na występowanie i 

skutki powodzi na przykładzie 

Dolnego Śląska i Małopolski

T: Warunki produkcji energii 

z różnych źródeł. Uczeń: 

analizuje warunki 

przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze sprzyjające 

lub ograniczające produkcję 

energii ze źródeł 

nieodnawialnych i 

odnawialnych oraz określa 

ich wpływ na rozwój 

energetyki na przykładzie 

województw pomorskiego i 

łódzkiego.

0 0h 0min

Stasiurka Łukasz Historia

T: Kształtowanie się granicy 

zachodniej i południowej. 

Uczeń: przedstawia proces 

wykuwania granic: 

wersalskie decyzje a 

fenomen Powstania 

Wielkopolskiego i powstań 

śląskich (zachód) – 

federacyjny dylemat a 

inkorporacyjny rezultat 

(wschód)

0 0h 0min

Taszycka Magdalena Informatyka 0 0h 0min

Wasieleska Magdalena Języka polski

Poprawne przytaczanie 

cudzych wypowiedzi. 

Przygotowywanie opisu 

bibliograficznego. 

Materiały w 

Librusie
25

Wyszukiwanie w tekście 

poprawnych informacji i 

opracowanie notatki na 

podstawie fragmentu "Biblii".

Materiały w 

Librusie
25

Rozpoznawanie cech 

powieści historycznej we 

fragmencie utworu R. 

Harrisa. 

Materiały w 

Librusie
25 75 1h 15min

Wesołowski Bartosz Język angielski

 "Our natural world"(Świat 

który nas otacza). Uczeń 

poznaje oraz utrwala nazwy 

krain geograficznych.

Wideolekcja 

w Teams
25 25 0h 25min

Sofińska Dorota muzyka
łącznie w 

minutach

łącznie w 

minutach

łącznie w 

minutach

łącznie w 

minutach

łącznie w 

minutach
Sofińska Dorota Plastyka 135 160 140 0 0 435

łącznie w 

godzinach

łącznie w 

godzinach

łącznie w 

godzinach
20

łącznie w 

godzinach

łącznie w 

godzinach
                      2h 15min 2h 40min 2h 20min mmm 0h 0min 0h 0min 7h 15min

Tygodniowy zakres treści - klasa 7 - 6 kwietnia - 8 kwietnia


