
Plan zajęć nauczania zdalnego 23-27 marca 2020 

Przedmiot Matematyka 

   Dzień tygodnia Przedmiot/edukacj

a 

Temat Treści/Zadanie Uwagi do realizacji zadań 

Poniedziałek 

23.03 

VII  godz. 11.00 Zadania tekstowe Uczeń: 

- umie analizować treść zadania o prostej 

konstrukcji  

- umie rozwiązać proste zadanie tekstowe za 

pomocą równania i sprawdzić 

poprawność rozwiązania 

umie wyrazić treść zadania za pomocą 

równania  

- umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą 

równania i sprawdzić poprawność 

rozwiązania 

- umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą 

równania 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 kl. VI  Godz. 10. Zapisywanie 

wyrażeń 

algebraicznych 

Uczeń:  

• zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych 

•  pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, 

kwadrat nieznanych wielkości 

Liczbowych 

• umie stosować oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości liczbowych  

• zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego 

informacje osadzone w kontekście 

praktycznym z zadaną niewiadomą  

• zbudować wyrażenie algebraiczne na 

podstawie opisu lub rysunku 

• zbudować wyrażenie algebraiczne  

• rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z budowaniem wyrażeń algebraicznych 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 



Wtorek 

24.03 

Kl. V Godz. 9.00 Dodawanie i 

odejmowanie 

ułamków 

dziesiętnych 

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w 

pamięci (w przykładach najprostszych), 

pisemnie i za pomocą kalkulatora (w 

przykładach trudnych); 

•  porównuje ułamki z wykorzystaniem ich 

różnicy; 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

 

kl. VI. Godz. 10 Zapisywanie 

wyrażeń 

algebraicznych 

Uczeń:  

• zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych 

•  pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, 

kwadrat nieznanych wielkości 

Liczbowych 

• umie stosować oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości liczbowych  

• zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego 

informacje osadzone w kontekście 

praktycznym z zadaną niewiadomą  

• zbudować wyrażenie algebraiczne na 

podstawie opisu lub rysunku 

• zbudować wyrażenie algebraiczne  

• rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z budowaniem wyrażeń algebraicznych 

 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

 

 

 

 

 

kl. VII. Godz. 11 Zadania tekstowe Uczeń: 

- umie analizować treść zadania o prostej 

konstrukcji  

- umie rozwiązać proste zadanie tekstowe za 

pomocą równania i sprawdzić 

poprawność rozwiązania 

umie wyrazić treść zadania za pomocą 

równania  

- umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa 

Str. 86 ćw. 

 



równania i sprawdzić poprawność 

rozwiązania 

- umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą 

równania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa 

25.03 

Kl. V Godz. 9 Dodawanie i 

odejmowanie 

ułamków 

dziesiętnych 

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne 

sposobem pisemnym 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

 

 kl. VI Godz. 10 Zapisywanie 

wyrażeń 

algebraicznych 

Uczeń:  

• zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych 

•  pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, 

kwadrat nieznanych wielkości 

Liczbowych 

• umie stosować oznaczenia literowe 

nieznanych wielkości liczbowych  

• zapisać w postaci wyrażenia algebraicznego 

informacje osadzone w kontekście 

praktycznym z zadaną niewiadomą  

• zbudować wyrażenie algebraiczne na 

podstawie opisu lub rysunku 

• zbudować wyrażenie algebraiczne  

• rozwiązać zadanie tekstowe związane 

z budowaniem wyrażeń algebraicznych 

 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

 

 

 

 

 



 kl. VII godz 11. Procenty w 

zadaniach 

tekstowych 

Uczeń: 

• umie analizować treść zadania z 

procentami o prostej konstrukcji (P) 

•  umie rozwiązać proste zadanie tekstowe z 

procentami za pomocą równania (P) 

•  umie wyrazić treść zadania z procentami 

za pomocą równania (R-W) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe z 

procentami za pomocą równania i 

sprawdzić poprawność rozwiązania (R-

W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa 

Ćw. Str 87 

Czwartek 26.03 kl. VII godz. 10 Procenty w 

zadaniach 

tekstowych 

Uczeń: 

• umie analizować treść zadania z 

procentami o prostej konstrukcji (P) 

•  umie rozwiązać proste zadanie tekstowe z 

procentami za pomocą równania (P) 

•  umie wyrazić treść zadania z procentami 

za pomocą równania (R-W) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe z 

procentami za pomocą równania i 

sprawdzić poprawność rozwiązania (R-

W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 Kl. V Godz. 11 Dodawanie i 

odejmowanie 

ułamków 

dziesiętnych – 

rozwiązywanie 

zadań tekstowych 

Uczeń: 

• czyta ze zrozumieniem tekst zawierający 

informacje liczbowe; 

• wykonuje wstępne czynności ułatwiające 

rozwiązanie zadania, w tym rysunek 

pomocniczy lub wygodne dla 

• niego zapisanie informacji i danych z 

treści zadania; 

• dostrzega zależności między podanymi 

informacjami; 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



• do rozwiązywania zadań osadzonych w 

kontekście praktycznym stosuje poznaną 

wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii 

oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a 

także własne poprawne metody; 

• weryfikuje wynik zadania tekstowego, 

oceniając sensowność rozwiązania np. 

poprzez szacowanie, 

• sprawdzanie wszystkich warunków 

zadania, ocenianie rzędu wielkości 

otrzymanego wyniku 

 Kl. 6 godz. 12 Obliczanie 

wartości wyrażeń 

algebraicznych. 

Uczeń: 

• oblicza wartość prostych wyrażeń 

arytmetycznych, stosując reguły 

dotyczące kolejności wykonywania 

działań 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

Piątek 27.03 Kl. VI. Godz. 9 Obliczanie 

wartości wyrażeń 

algebraicznych. 

Uczeń: 

• oblicza wartość prostych wyrażeń 

arytmetycznych, stosując reguły 

dotyczące kolejności wykonywania 

działań 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 Kl. V. godz. 10 Mnożenie 

ułamków 

dziesiętnych 

przez 10, 100, 

1000… 

• Uczeń zna algorytm mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez 10, 100, 1000... (K) 

• Uczeń potrafi mnożyć ułamki dziesiętne 

przez 10, 100, 1000... 

• rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem mnożenia ułamków 

dziesiętnych przez 10, 100, 1000... (R) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



• stosować przy zamianie jednostek 

mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10,  

• 100, 1000,... (R – D) 

 kl. VII godz. 11 Procenty w 

zadaniach 

tekstowych 

Uczeń: 

• umie analizować treść zadania z 

procentami o prostej konstrukcji (P) 

•  umie rozwiązać proste zadanie tekstowe z 

procentami za pomocą równania (P) 

•  umie wyrazić treść zadania z procentami 

za pomocą równania (R-W) 

• umie rozwiązać zadanie tekstowe z 

procentami za pomocą równania i 

sprawdzić poprawność rozwiązania (R-

W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 

 

 

 

Plan zajęć nauczania zdalnego 23-27 marca 2020 

Przedmiot FIZYKA 

   Dzień tygodnia Przedmiot/edukacj

a 

Temat Treści/Zadanie Uwagi do realizacji zadań 

Poniedziałek Kl. VII Pierwsza zasada 

dynamiki 

Newtona 

 rozpoznaje i nazywa siły, podaje ich przykłady 

w różnych sytuacjach praktycznych – siły ciężkości, 

sprężystości, nacisku, oporów ruchu  

 wyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił 

o jednakowych kierunkach  

  Rwyznacza i rysuje siłę wypadkową dla sił o różnych 

kierunkach 

 opisuje i rysuje siły, które się równoważą 

 planuje i wykonuje doświadczenie w celu 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



zilustrowania I zasady dynamiki 

 formułuje pierwszą zasadę dynamiki Newtona 

 wykazuje doświadczalnie istnienie bezwładności ciała 

 posługuje się pojęciem masy jako miary 

bezwładności ciał  

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie 

pierwszej zasady dynamiki Newtona wskazuje znane 

z życia codziennego przykłady bezwładności ciał 

Piątek Kl. VII Druga zasada 

dynamiki 

Newtona 

 projektuje i wykonuje doświadczenia wykazujące 

zależność przyspieszenia od siły i masy 

 formułuje treść drugiej zasady dynamiki Newtona 

 analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej 

zasady dynamiki Newtona (zob. II.15) 

 definiuje jednostkę siły w układzie SI (1 N) i 

posługuje się nią 

 stosuje do obliczeń związek między masą ciała, 

przyspieszeniem i siłą (zob. II.15); zapisuje wynik 

zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem 

liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności 

danych  

(zob. I.6) 

rozpoznaje zależność rosnącą bądź malejącą na 

podstawie danych z tabeli; rozpoznaje 

proporcjonalność prostą (zob. I.8) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

     

 


