
Zadania dla klasy VII a na dzień 02-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach - ćwiczenia. 
Po lekcji uczeń: 
 - rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych  
podstawach, 
 - umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, 
 - umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach, 
 - umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do  
obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.2. uczeń mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach 
całkowitych dodatnich. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Ćwiczenia podstawowe zad. 8,9 str.93, epodreczniki.pl ćw. 17,18, 22. 
 Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv, multićwiczenia GWO, 
epodreczniki.pl 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat lekcji: Zdania złożone współrzędnie i ich rodzaje. 
Lekcja online na MS Teams 
Uczeń po lekcji potrafi: 

• Rozpoznać rodzaje zdań złożonych współrzędnie 

• Przedstawić zdania złożone  współrzędne na wykresie 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “Nowe słowa na start”, str.195, epodreczniki.pl 
 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat lekcji: Kauf mir bitte einen Rucksack! - Poznajemy nazwy przyborów szkolnych 

(2/2) 

Cele lekcji: Uczeń potrafi: 

• podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku 

• poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych 

• poprosić kolegę o jakąś rzecz 

• Poprosić o pomoc i udzielić porady (wprowadzenie trybu rozkazującego) 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne.  

Kartkówka ze znajomości słówek z ostatniej lekcji – przybory szkolne w liczbie 

pojedynczej i mnogiej. 

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team1i książka ćwiczeń (rozdział 4, 

podrozdział 3) 

Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  

Realizacja podstawy programowej: 1.1, 1.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.7, 5.5, 7.4, 9, 12, 13 

 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce. 
 
Cele: poznasz ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce. Wysłuchasz 
propozycji ciekawych miejsc proponowanych przez uczniów. Zapoznasz klasę ze 
swoją propozycją turystycznych miejsc w Polsce. 
 



Lekcja  online na MS Teams w formie ustnej prezentacji uczniów 
Realizacja podstawy programowe X.15 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego 

  

Cele:- poznanie budowy i funkcjonowania gruczołów dokrewnych, 

- wskazanie położenia gruczołów, 

- omówienie sposobu działania układu dokrewnego jako całości na organizm. 

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (schemat, notatka do zeszytu - Word). 

Wykorzystanie: epodrecznika – schematy, filmiki https://epodreczniki.pl/a/uklad-

hormonalny/D8fZrWlSe  

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL  

  

Realizacja podstawy programowej: III.11.I, III.11.2 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: Zadania na rozumienie ze słuchu z próbnego egzaminu ósmoklasisty. 
 
Praca z arkuszem egzaminacyjnym opublikowanym przez CKE, uczniowie sami 
sprawdzają odpowiedzi zamknięte wg. klucza, nauczyciel sprawdza odpowiedzi 
otwarte (uczniowie przesyłają rozwiązania przez “czat”). 
 
Praca online na MS Teams. 
 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 02-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego 

  

Cele:- poznanie budowy i funkcjonowania gruczołów dokrewnych, 

- wskazanie położenia gruczołów, 

- omówienie sposobu działania układu dokrewnego jako całości na organizm. 

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (schemat, notatka do zeszytu - Word). 

Wykorzystanie: epodrecznika – schematy, filmiki https://epodreczniki.pl/a/uklad-

hormonalny/D8fZrWlSe  

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL  

  

Realizacja podstawy programowej: III.11.I, III.11.2 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach - ćwiczenia. 
Po lekcji uczeń: 
 - rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych  
podstawach, 
 - umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, 
 - umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach, 
 - umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do  
obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.2. uczeń mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach 
całkowitych dodatnich. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Ćwiczenia podstawowe zad. 8,9 str.93, epodreczniki.pl ćw. 17,18, 22. 

https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe
https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe
https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL
https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe
https://epodreczniki.pl/a/uklad-hormonalny/D8fZrWlSe
https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL


 Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv, multićwiczenia GWO, 
epodreczniki.pl 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce. 
 
Cele: poznasz ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce. Wysłuchasz 
propozycji ciekawych miejsc proponowanych przez uczniów. Zapoznasz klasę ze 
swoją propozycją turystycznych miejsc w Polsce. 
 
Lekcja  online na MS Teams w formie ustnej prezentacji uczniów 
Realizacja podstawy programowe  X.15 
 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat lekcji: Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i ich rodzaje. 
Lekcja online na MS Teams 
Uczeń po lekcji potrafi: 

• Rozpoznać rodzaje zdań złożonych współrzędnie 

• Przedstawić zdania złożone współrzędnie na wykresie 
Pomoce dydaktyczne: 
Podręcznik “Nowe słowa na start”, str.195, epodreczniki.pl 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat lekcji: Kauf mir bitte einen Rucksack! - Poznajemy nazwy przyborów szkolnych 

(2/2) 

Cele lekcji: Uczeń potrafi: 

• podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku 

• poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych 

• poprosić kolegę o jakąś rzecz 

• Poprosić o pomoc i udzielić porady (wprowadzenie trybu rozkazującego) 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne.  

Kartkówka ze znajomości słówek z ostatniej lekcji – przybory szkolne w liczbie 

pojedynczej i mnogiej. 

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team1i książka ćwiczeń (rozdział 4, 

podrozdział 3) 

Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  

Realizacja podstawy programowej: 1.1, 1.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.7, 5.5, 7.4, 9, 12, 13 

 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: “Analizujemy próbny egzamin ósmoklasisty - ćwiczenia rozwijające umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem.” 
 
Lekcja online na MS Teams, praca z arkuszem egzaminacyjnym dostępnym na CKE. 
 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 02-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: Skąd się wzięły nasze nazwiska? 

 



Cele: uczeń poznaje pochodzenie nazwisk występujących w Polsce, wie, jak je 

klasyfikować, poznaje ich etymologię 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały: e- podrecznik, e- ćwiczenia z Nowej Ery oraz filmy 

 ( I i II cz. )https://www.youtube.com/watch?v=39I6N444qqk, oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=1q8jt50aan8 

Karty pracy 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Co już wiem z ekologii? 

  

Cele: Uczeń zna pojęcia i zagadnienia związane z działem ekologia, tolerancją 

ekologiczną, populacją, oddziaływaniem międzygatunkowym, ekosystemem. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do wspólnego powtórzenia podczas 

wideorozmowy oraz do uzupełnienia i odesłania (karta pracy). 

Realizacja podstawy programowej: VII.1-7 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z równań. 
Cel: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozwiązywania równań oraz ich 
wykorzystanie do zadań osadzonych w kontekście praktycznym. 
Realizacja podstawy programowej: IV.1-5. 
Lekcja na MS Teams online. 

Rozwiązywanie testów: https://szaloneliczby.pl/rownania-sprawdzian-klasa-8/ 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-

rownan/DEwQW4Eie 

Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Eine Überraschung - Niespodzianka. (½) 

Cele lekcji:  

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Wyrażanie emocji  

• Wyrażenia oznaczające emocje 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników rozdzielnie złożonych 

• Odmiana czasowników haben i sein w Präteritum 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne.  

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team 2 i książka ćwiczeń (rozdział 4, 

podrozdział 3) 

Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  

Realizacja podstawy programowej: I.5; II.5; III.1, III.4; IV.1, IV.2; V.1, V.2, V.7; VII.13 

 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza  świata. 
Cele lekcji: Wyjasnisz, dlaczego Stany Zednoczone są nazywane największ ąpotęgą 
gospodarczą świata. Określisz  cechy gospodarki tego kraju. Dowiesz się jaką rolę 
odgrywa przemysł  zawansowanych technologii. 
Lekcja na  MS teams online 
Realizacja podstawy programowej  XVI.7-9 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Moje zadanie w Kościele. 
Cele lekcji: 
-na podstawie własnego doświadczenia opowiada, co otrzymuje od wspólnoty Kościoła 
i co daje wspólnocie Kościoła 
-potrafi wyliczyć trzy stany w Kościele i charakteryzuje je 
-własnymi słowami definiuje misję kapłańską, prorocką i królewską oraz osób 
świeckich w Kościele 
 

https://www.youtube.com/watch?v=39I6N444qqk
https://www.youtube.com/watch?v=1q8jt50aan8
https://szaloneliczby.pl/rownania-sprawdzian-klasa-8/
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-rownan/DEwQW4Eie
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-rownan/DEwQW4Eie


Katecheza prowadzona na platformie TEAMS (wideokonferencja i czat), podręcznik + 
zeszyt 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 02-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Zwierciadła płaskie. 

Po lekcji uczeń: 

- wymienia rodzaje zwierciadeł, 

- wskazuje w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł 

demonstruje powstawanie obrazów za pomocą zwierciadeł płaskich,  

analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie 

odbitych od zwierciadła płaskiego, 

rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone w zwierciadle płaskim, 

- opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej. 

Realizacja podstawy programowej: IX.2, IX.4, IX.5, IX.14a. 

Lekcja na MS Teams online. 

Notatka i zad. 2,3,4 str.236,237 podręcznik. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-

obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z równań. 
Cel: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozwiązywania równań oraz ich 
wykorzystanie do zadań osadzonych w kontekście praktycznym. 
Realizacja podstawy programowej: IV.1-5. 
Lekcja na MS Teams online. 

Rozwiązywanie testów: https://szaloneliczby.pl/rownania-sprawdzian-klasa-8/ 

https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-

rownan/DEwQW4Eie 

Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Co już wiem z ekologii? 

 

Cele: Uczeń zna pojęcia i zagadnienia związane z działem ekologia, tolerancją 

ekologiczną, populacją, oddziaływaniem międzygatunkowym, ekosystemem. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do wspólnego powtórzenia podczas 

wideorozmowy oraz do uzupełnienia i odesłania (karta pracy). 

Realizacja podstawy programowej: VII.1-7 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: Skąd się wzięły nasze nazwiska? 

Cele: uczeń poznaje pochodzenie nazwisk występujących w Polsce, wie, jak je 

klasyfikować, poznaje ich etymologię 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały: e- podrecznik, e- ćwiczenia z Nowej Ery oraz filmy ( I i II cz. Na You tube 

https://www.youtube.com/watch?v=39I6N444qqk, oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=1q8jt50aan8 

 

 

Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: Powtórzenie wiadomości (dział 8) 
 
Lekcja na MS Teams. 
Cele: 

− przypomnienie i utrwalanie słownictwa związanego z problemem 
przestępczości; 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF
https://szaloneliczby.pl/rownania-sprawdzian-klasa-8/
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-rownan/DEwQW4Eie
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-rownan/DEwQW4Eie
https://www.youtube.com/watch?v=39I6N444qqk
https://www.youtube.com/watch?v=1q8jt50aan8


− doskonalenie umiejętności zastosowania strony biernej w czasie present 
simple i past simple; 

− utrwalenie brzmienia i znaczeń przymiotników z przedrostkami przeczącymi; 

− doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów w dialogach z 
przekonywaniem, zachęcaniem, podawaniem powodu. 

Przebieg lekcji: kartkówka ze słownictwa str.107, zadania z podręcznika ztr. 106, 
uzupełnienie braków w ćwiczeniach. 
Zapowiedź sprawdzianu – ustalenie terminu. Zadanie domowe: uzupełnić pozostałe 
braki w ćwiczeniach.  
 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Moje zadanie w Kościele. 
Cele lekcji: 
-na podstawie własnego doświadczenia opowiada, co otrzymuje od wspólnoty Kościoła 
i co daje wspólnocie Kościoła 
-potrafi wyliczyć trzy stany w Kościele i charakteryzuje je 
-własnymi słowami definiuje misję kapłańską, prorocką i królewską oraz osób 
świeckich w Kościele 
 
Katecheza prowadzona na platformie TEAMS (wideokonferencja i czat), podręcznik + 
zeszyt 

 

 


