
Plan zajęć nauczania zdalnego 20.04 – 25.04 2020 

Przedmiot Matematyka 

   Dzień tygodnia Przedmiot/edukacj

a 

Temat Treści/Zadanie Uwagi do realizacji zadań 

Poniedziałek 

20.04 

 Kl. V Dzielenie 

ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 

 

• Uczeń zna algorytm dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne (K) 

• Uczeń zna pojęcie średniej 

arytmetycznej kilku liczb (R – D) 

• Uczeń rozumie porównywanie ilorazowe 

(P) 

• Uczeń umie pamięciowo i pisemnie 

dzielić ułamki dziesiętne przez liczby 

naturalne: 

- jednocyfrowe (K) 

- wielocyfrowe (P – R) 

• Uczeń umie pomniejszać ułamki 

dziesiętne n razy (P – R) 

• Uczeń umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem dzielenia 

ułamków dziesiętnych przez liczby 

naturalne (R) 

• Uczeń potrafi obliczać średnią 

arytmetyczną kilku liczb (R) 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

z zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne (D – 

W 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz.  

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 kl. VI  Rozwiązywanie 

równań 

Uczeń:  

• Zna metodę równań równoważnych (R) 

• Rozumie metodę równań równoważnych 

(R) 

• umie rozwiązać proste równanie przez 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 



dopełnienie lub wykonanie działania 

odwrotnego (K-P) 

• umie zapisać zadanie tekstowe za pomocą 

• równania i rozwiązać to równanie (D-W) 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 Kl. VII Iloczyn i iloraz 

potęg o 

jednakowych 

podstawach 

 

Uczeń: 

 zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o 

tych samych podstawach (K) 

  rozumie powstanie wzoru na mnożenie i 

dzielenie potęg o tych samych 

podstawach (P) 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi 

iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 

podstawach (K-P) 

 umie mnożyć i dzielić potęgi o tych 

samych podstawach (K) 

 umie stosować mnożenie i dzielenie potęg 

o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P) 

umie stosować mnożenie i dzielenie potęg 

o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń 

(R-D) 

 umie rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe związane z potęgami (R-D) 

 umie wykonać porównanie ilorazowe 

potęg o jednakowych podstawach (R) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco  

Wtorek 

21.04 

 Kl. V Dzielenie 

ułamków 

dziesiętnych przez 

liczby naturalne 

 

• Uczeń zna algorytm dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne (K) 

• Uczeń zna pojęcie średniej 

arytmetycznej kilku liczb (R – D) 

• Uczeń rozumie porównywanie ilorazowe 

(P) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik) 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz.  

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



• Uczeń umie pamięciowo i pisemnie 

dzielić ułamki dziesiętne przez liczby 

naturalne: 

- jednocyfrowe (K) 

- wielocyfrowe (P – R) 

• Uczeń umie pomniejszać ułamki 

dziesiętne n razy (P – R) 

• Uczeń umie rozwiązywać zadania 

tekstowe z zastosowaniem dzielenia 

ułamków dziesiętnych przez liczby 

naturalne (R) 

• Uczeń potrafi obliczać średnią 

arytmetyczną kilku liczb (R) 

• rozwiązywać zadania tekstowe 

z zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych przez liczby naturalne (D – 

W 



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 Iloczyn i iloraz 

potęg o 

jednakowych 

podstawach 

 

Uczeń: 

 zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o 

tych samych podstawach (K) 

  rozumie powstanie wzoru na mnożenie i 

dzielenie potęg o tych samych 

podstawach (P) 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi 

iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 

podstawach (K-P) 

 umie mnożyć i dzielić potęgi o tych 

samych podstawach (K) 

 umie stosować mnożenie i dzielenie potęg 

o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P) 

umie stosować mnożenie i dzielenie potęg 

o tych samych podstawach do 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco  



obliczania wartości liczbowej wyrażeń 

(R-D) 

 umie rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe związane z potęgami (R-D) 

 umie wykonać porównanie ilorazowe 

potęg o jednakowych podstawach (R) 

Środa 22.04 kl. V Dzielenie 

ułamków 

dzisiętnych 

• Uczeń zna algorytm dzielenia ułamków 

dziesiętnych (P) 

• Uczeń  

 umie dzielić ułamki dziesiętne przez 

ułamki dziesiętne (P – R) 

 rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych (R) 

 rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych (D – W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 kl.VI Zadania tekstowe • Uczeń  

 umie wyrazić treść zadania za pomocą 

równania (P-R) 

 sprawdzić poprawność rozwiązania 

zadania (K-P) 

 rozwiązać zadanie tekstowe za 

pomocą równania (P-R) 

 rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe za pomocą równania (D-W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 Kl. VII Iloczyn i iloraz 

potęg o 

jednakowych 

podstawach 

 

Uczeń: 

 zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o 

tych samych podstawach (K) 

  rozumie powstanie wzoru na mnożenie i 

dzielenie potęg o tych samych 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot 

 



podstawach (P) 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi 

iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 

podstawach (K-P) 

 umie mnożyć i dzielić potęgi o tych 

samych podstawach (K) 

 umie stosować mnożenie i dzielenie potęg 

o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń (P) 

umie stosować mnożenie i dzielenie potęg 

o tych samych podstawach do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń 

(R-D) 

 umie rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe związane z potęgami (R-D) 

 umie wykonać porównanie ilorazowe 

potęg o jednakowych podstawach (R) 

Praca domowa zadawana na bieżąco  

Czwartek 23.04 kl.VI Zadania tekstowe • Uczeń  

 umie wyrazić treść zadania za pomocą 

równania (P-R) 

 sprawdzić poprawność rozwiązania 

zadania (K-P) 

 rozwiązać zadanie tekstowe za 

pomocą równania (P-R) 

 rozwiązać nietypowe zadanie 

tekstowe za pomocą równania (D-W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 kl. V Dzielenie 

ułamków 

dzisiętnych 

• Uczeń zna algorytm dzielenia ułamków 

dziesiętnych (P) 

• Uczeń  

 umie dzielić ułamki dziesiętne przez 

ułamki dziesiętne (P – R) 

 rozwiązywać zadania tekstowe z 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 



zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych (R) 

 rozwiązywać zadania tekstowe z 

zastosowaniem dzielenia ułamków 

dziesiętnych (D – W) 

 kl. VII Potęgowanie 

potęgi 

Uczeń 

 zna wzór na potęgowanie potęgi (K) 

 rozumie powstanie wzoru na potęgowanie 

potęgi (P) 

 umie zapisać w postaci jednej potęgi 

potęgę potęgi (K) 

 umie potęgować potęgę (K) 

 umie przedstawić potęgę w postaci 

potęgowania potęgi (P) 

 umie stosować potęgowanie potęgi do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń 

(P) 

 umie porównać potęgi sprowadzając je do 

tej samej podstawy (R) 

 umie stosować potęgowanie potęgi do 

obliczania wartości liczbowej wyrażeń (R 

– D) 

  umie porównać i porządkować potęgi, 

korzystając z potęgowania potęgi (W) 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan zajęć nauczania zdalnego 20.04 – 25.04 2020 

Przedmiot FIZYKA 

   Dzień tygodnia Przedmiot/edukacj

a 

Temat Treści/Zadanie Uwagi do realizacji zadań 

Poniedzałek Kl. VII Opory ruchu Uczeń: 

 posługuje się pojęciami: tarcie, opór 

powietrza 

 wykazuje doświadczalnie istnienie różnych 

rodzajów tarcia 

 wymienia sposoby zmniejszania lub 

zwiększania tarcia i opisuje znaczenie tarcia 

w życiu codziennym 

 planuje i przeprowadza doświadczenia 

obrazujące sposoby zmniejszania lub 

zwiększania tarcia 

  Rpodaje wzór na obliczanie siły tarcia 

 opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające 

się ciała 

Lekcja realizowana online na platformie 

discord. 

Rozwiązywanie zadań (podręcznik). 

Sprawdzanie wiedzy na platformach 

internetowych quizizz lub kahoot. 

 

Praca domowa zadawana na bieżąco 

     

Piątek 25.04 Kl. VII Powtórzenie 

wiadomości 

  

     

     

     

 


