
NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W PSP ŻUKÓW 

NAUCZYCIEL: …Natalia Ostrowska 

PRZEDMIOT: chemia, biologia, geografia 

KLASA : ………VII  

OKRES TYGODNIA  OD  20.04.2020 DO 25.04.2020 

 

 
Dzień tygodnia 

Zakres treści nauczania Źródła i materiały 
niezbędne do realizacji 
zajęć 

 
23.03.2020  
poniedziałek 
 

Chemia  
T: Woda jako rozpuszczalnik 

1. Przeczytaj temat w podręczniku.  
2. Wykonaj doświadczenie nr  25 ze 

strony 165 (podręcznik), nr 26 ze 
strony 168.  

Uwaga zamiast próbówek wykorzystaj inne 
szklane lub plastikowe pojemniki, powinny 
być takie same i przezroczyste tak oby móc 
obserwować zachodzące zmiany. 
Wykonaj dokumentację doświadczenia –
rysunki lub zdjęcia, zapisz obserwacje (co się 
zmienia? Co się stało?) oraz wnioski (dlaczego 
tak się dzieje, tak się stało) w zeszycie. Prześlij 
na mail dol_blathana@wp.pl 

 
 
Podręcznik 

 
24.03.2020  
wtorek 
 

Biologia 
T: Ośrodkowy układ nerwowy 
1.Przeczytaj temat w podręczniku, 
2.wykonaj notatkę w zeszycie (może być 
rysunek), 
3. wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 
dotyczące tematu. 
 
 

Podręcznik 
zeszyt ćwiczeń 

 
25.03.2020  
Środa 
 

Geografia 
T. Zmiany w polskim przemyśle 
Na podstawie materiału z podręcznika proszę  
odpowiedzieć w zeszycie na następujące 
pytania: 

1. Co to jest przemysł? ( definicja oraz 
jakie możemy wyróżnić działy i 
sekcje?) 

2. Jaka była struktura produkcji 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 



przemysłowej w Polsce  w latach 1990 
a jaka w 2015? 

3. Wyjaśnj pojęcie restrukturyzacja 
4. Opisz 3 wybrane przyczyny i skutki 

restrukturyzacji przemysłu polskiego 
Odpowiedzi do wszystkich pytań znajdziecie 
w podręczniku, pyt. 2 wymaga analizy 
wykresów ze str. 136. 
Zadania sprawdzimy po powrocie do szkoły 
Dla chętnych na 6- wykonaj zadania dot. 
tematu w zeszycie ćwiczeń. Zrób zdjęcie 
ćwiczenia oraz zdjęcie zeszytu z 
odpowiedziami i prześlij na 
dol_blathana@wp.pl 

 
26.03.2020 
Czwartek 
 

Biologia 
T: Ośrodkowy układ nerwowy- funkcja. 

Na podstawie podręcznika lub innych źródeł 
napisz jakie są funkcje poszczególnych 
elementów budujących ośrodkowy układ 
nerwowy.  
Notatkę sprawdzimy po powrocie do szkoły. 

podręcznik lub/i internet 

 
27.03.2020 
Piątek 
 

  

Sposób monitorowania postępów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, sposób oceniania 

Dokumentacja fotograficzna pracy 

Sposób informowania uczniów/ rodziców o postępach i ocenach 

Mail, messenger 

Terminy i formy konsultacji dla uczniów i rodziców 

 
Do 18.00 każdego dnia 

 


