
Plan zajęć nauczania zdalnego 15.04 – 17.04 2020 

Przedmiot Matematyka 

   Dzień tygodnia Przedmiot/edukacj

a 

Temat Treści/Zadanie Uwagi do realizacji zadań 

Środa 15.04  Kl. V Mnożenie 

ułamków 

dziesiętnych 

 

• Uczeń zna  algorytm mnożenia ułamków 

dziesiętnych (K) 

• Uczeń rozumie  obliczanie części liczby 

(P) 

• Uczeń umie: pamięciowo i pisemnie 

mnożyć: - dwa ułamki dziesiętne o dwóch 

lub jednej cyfrze różnej od zera 

(K); - kilka ułamków dziesiętnych (P – 

R);   

• obliczać ułamki z liczb wyrażonych 

ułamkami dziesiętnymi (R)  

• rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych (R) 

• obliczać wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających 

dodawanie, odejmowanie i mnożenie 

ułamków dziesiętnych z uwzględnieniem 

kolejności działań i nawiasów (R – D) 

• wstawiać znaki działań, tak aby 

wyrażenie arytmetyczne miało 

maksymalną wartość (W) 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

z zastosowaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych (D) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz.  

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 kl. VI  Liczba spełniająca 

równanie 

Uczeń: 

• zna pojęcie rozwiązania równania (K) 

• zna pojęcie liczby spełniającej równanie (K) 

• umie odgadnąć rozwiązanie równania (K-P) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 



• umie podać rozwiązanie prostego równania 

(K-R) 

• umie sprawdzić, czy liczba spełnia równanie 

(K-P) 

• umie uzupełnić równanie tak, aby spełniała 

je podana liczba (R) 

• umie wskazać równanie, które nie ma 

rozwiązania (D) 

• zapisać zadanie tekstowe za pomocą 

równania i odgadnąć jego rozwiązanie 

(D-W) 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 Kl. VII Omówienie 

sprawdzianu 

 Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Czwartek 

16.04 

 Kl. V Mnożenie 

ułamków 

dziesiętnych 

 

• Uczeń zna  algorytm mnożenia ułamków 

dziesiętnych (K) 

• Uczeń rozumie  obliczanie części liczby 

(P) 

• Uczeń umie: pamięciowo i pisemnie 

mnożyć: - dwa ułamki dziesiętne o dwóch 

lub jednej cyfrze różnej od zera 

(K); - kilka ułamków dziesiętnych (P – 

R);   

• obliczać ułamki z liczb wyrażonych 

ułamkami dziesiętnymi (R)  

• rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych (R) 

• obliczać wartości wyrażeń 

arytmetycznych zawierających 

dodawanie, odejmowanie i mnożenie 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz.  

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



ułamków dziesiętnych z uwzględnieniem 

kolejności działań i nawiasów (R – D) 

• wstawiać znaki działań, tak aby 

wyrażenie arytmetyczne miało 

maksymalną wartość (W) 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

z zastosowaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych (D) 

kl. VI  Rozwiązywanie 

równań 

Uczeń:  

• Zna metodę równań równoważnych (R) 

• Rozumie metodę równań równoważnych 

(R) 

• umie rozwiązać proste równanie przez 

dopełnienie lub wykonanie działania 

odwrotnego (K-P) 

• umie zapisać zadanie tekstowe za pomocą 

• równania i rozwiązać to równanie (D-W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

kl. VII. Potęga o 

wykładniku 

naturalnym 

Uczeń: 

• zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku 

naturalnym (K) 

• umie obliczyć potęgę o wykładniku 

naturalnym (K) 

• umie zapisać liczbę w postaci potęgi (P) 

• umie porównać potęgi o różnych 

wykładnikach naturalnych i takich 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



samych 

• podstawach oraz o takich samych 

wykładnikach naturalnych i różnych 

dodatnich podstawach (K-P) 

• umie określić znak potęgi, nie wykonując 

obliczeń (P) 

• umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego potęgi (P) 

• umie zapisać liczbę w postaci iloczynu 

potęg liczb pierwszych (R) 

• umie obliczyć wartość wyrażenia 

arytmetycznego zawierającego potęgi (R-

D) 

• umie rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe związane z potęgami (W) 

• umie przekształcić wyrażenie 

arytmetyczne zawierające potęgi (W) 

• umie podać cyfrę jedności liczby podanej 

w postaci potęgi (D 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan zajęć nauczania zdalnego 15.04 – 17.04 2020 

Przedmiot FIZYKA 

   Dzień tygodnia Przedmiot/edukacj

a 

Temat Treści/Zadanie Uwagi do realizacji zadań 

Piątek 17.04 Kl. VII Trzecia zasada 

dynamiki 

Newtona. 

Zjawisko odrzutu 

Uczeń: 

 podaje przykłady sił wzajemnego 

oddziaływania 

 planuje i przeprowadza doświadczenie 

ilustrujące III zasadę dynamiki  

 formułuje treść trzeciej zasady dynamiki 

Newtona 

 opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, 

posługując się trzecią zasadą dynamiki 

Newtona (zob. II.13) 

 opisuje zjawisko odrzutu i jego zastosowanie 

w technice 

demonstruje zjawisko odrzutu 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 


