
Zadania dla klasy VII a na dzień 04-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie zebrać dane statystyczne, 
- umie opracować dane statystyczne, 
- umie prezentować dane statystyczne  
Realizacja podstawy programowej: XIII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad.4,5,6,7,9,10 str. 30, 307. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Rodzina wyrazów - ćwiczenia. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wykorzystać poznane wiadomości dotyczące wyrazów pokrewnych, 
rdzenia, rdzenia obocznego w ćwiczeniach 

Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy  

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Was wünschen Sie, bitte? (1/2) – Czego Pan/Pani sobie życzy? 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 2.6, 3.1, 4.7, 6.2, 6.3, 8.1, 9, 10, 12 

Cele lekcji: 

• Proponowanie poczęstunku 

• Składanie zamówienia w lokalu 

• Prośba o rachunek 

• Nazwy napojów i ich opakowań 

• Wyszukiwanie w tekście autentycznym potrzebnych informacji 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VII 

 

Cele: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z „ Relacje między elementami 

środowiska geograficznego” 

Podręcznik s. 194 „ Podsumowanie” , zeszyt ćwiczeń s.119-120 „Sprawdź się” 

Lekcja online na MS Teams 

  

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin 

Cele: - poznanie etapów rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka, 

- omówienie czynników wpływających na rozwój zarodka i płodu, 

- omówienie przebiegu ciąży i porodu, 

- poznanie pojęć bliźnięta jedno i dwujajowe. 



Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji udostępnione w pliku (notatka), 

podręcznik str.224-229. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7oraz filmów z 

internetu.  

Realizacja podstawy programowej: III.12.4 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: Technology, inventions - słownictwo, ćwiczenia utrwalające 
Karta pracy ze słowniczkiem na podstawie Oxford Repetytorium Ósmoklasisty 
(ćwiczenia str. 63 ) 
MS Teams, uczniowie odsyłają prace przez czat 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 04-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin 

Cele: - poznanie etapów rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka, 

- omówienie czynników wpływających na rozwój zarodka i płodu, 

- omówienie przebiegu ciąży i porodu, 

- poznanie pojęć bliźnięta jedno i dwujajowe. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji udostępnione w pliku (notatka), 

podręcznik str.224-229. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7oraz filmów z 

internetu.  

Realizacja podstawy programowej: III.12.4 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie zebrać dane statystyczne, 
- umie opracować dane statystyczne, 
- umie prezentować dane statystyczne  
Realizacja podstawy programowej: XIII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad.4,5,6,7,9,10 str. 30, 307. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VII 

 

Cele: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z „ Relacje między elementami 

środowiska geograficznego” 

Podręcznik s. 194 „ Podsumowanie ” , zeszyt ćwiczeń s.119-120 „Sprawdź się” 

Lekcja online na MS Teams 

 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Rodzina wyrazów - ćwiczenia. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wykorzystać poznane wiadomości dotyczące wyrazów pokrewnych, 
rdzenia, rdzenia obocznego w ćwiczeniach 

Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 
 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Was wünschen Sie, bitte? (2/2) – Czego Pan/Pani sobie życzy? 



Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 2.6, 3.1, 4.7, 6.2, 6.3, 8.1, 9, 10, 12 

Cele lekcji: 

• Proponowanie poczęstunku 

• Składanie zamówienia w lokalu 

• Prośba o rachunek 

• Nazwy napojów i ich opakowań 

• Wyszukiwanie w tekście autentycznym potrzebnych informacji 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: The longest river – The Vistula River Cities Challenge – o Polsce po 
angielsku. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie patrzą na mapę Polski dostępną w ich podręcznikach próbując 
odgadnąć, jakie miasta są na niej zaznaczone i co mają one ze sobą 
wspólnego. Następnie łączą podane w zadaniu zdania z odpowiednią nazwą 
miasta. Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie quizu na temat rzeki Wisły. Po 
rozwiązaniu quizu uczniowie sprawdzają, czy wybrane przez nich odpowiedzi 
są prawidłowe - nauczyciel udostępnia w tym celu nagranie do odsłuchania i 
sprawdzenia ćwiczenia (platforma eDesk). Ostatnim krokiem jest zapoznanie 
się z tekstem i udzielenie odpowiedzi na postawione w poleceniu pytanie. 
  

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 04-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Plakat i jego symbole-  utrwalam przed egzaminem 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-rozpoznaje symbol na obrazie/ plakacie 

-interpretuje znaczenie symbolu w kontekście omawianej lektury 

-wyraża własne zdanie 

-formułuje argumenty 

-dobiera odpowiednia przykłady 

-uzasadnia własne stanowisko 

-odczytuje wartości uniwersalne w i interpretowanym dziele 

Materiały: https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Mechanizmy ewolucji 

Cele: 

- poznanie głównych założeń teorii ewolucji Darwina, 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski


- wyjaśnienie roli endemitów z Galapagos, 

- wskazanie izolacji geograficznej jako drogi do powstania nowych gatunków, 

- uzasadnienie, że walka o byt jest formą doboru naturalnego, 

- wskazanie różnic między doborem naturalnym a sztucznym, 

- poznanie założeń syntetycznej teorii ewolucji. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji udostępnione w pliku (notatka). 

Wykorzystanie Multiteki Puls życia 8. 

Realizacja podstawy programowej: VI.1, VI.2 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Rozwiązywanie zadań testowych - powtórka przed egzaminem 
Lekcja online na MS Teams. 
Materiały pomocnicze: Testy “Na ostatniej prostej” Nowa Era. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Welcher Bus fährt zum Dom?(2/2) – Który autobus jedzie do katedry? 

Podstawa programowa I.8; II.4, II.5; III.4; VI.3, VI.13; VIII.1 

Cele: 

• Nazywanie środków komunikacji 

• Pytanie, jak dojechać do określonego miejsca 

• Wyjaśnienie, jak dojechać do określonego miejsca  

• Nazwy środków komunikacji  

• Zaimek pytający: welcher, welche, welches  

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Antarktyki 

 

Cele: Utrwalisz położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki. Poznasz 

poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów 

okołobiegunowych. Dowiesz się jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w 

środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną 

tych zmian.   

Podręcznik s.173-177, ćwiczenia s.80-82, prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo 

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XVIII.1 

 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 

Lekcja online na TEAMS 

Cele: 

-opowiada o historycznym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego 

-wyjaśnia działanie Ducha Świętego w Kościele 

-opowiada o sposobach działania Ducha Świętego w żuci chrześcijanina 

Pomoce: 

-podręcznik, internet, platforma TEAMS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo


Zadania dla klasy VIII b na dzień 04-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura 
j. angielski gr II 

T: Funkcje językowe – przypomnienie, c.d. 

  

Lekcja online z kartami pracy na funkcje językowe; fragmenty listów z użyciem 

funkcji jęz. (pytanie o drogę, ostrzeganie, wyrażanie opinii, zgadzanie się, 

niezgadzanie się, proponowanie, pytanie o godzinę) 

MS Teams 

Iwona Knura 
j. angielski gr. I  

T: Funkcje językowe – przypomnienie, c.d. 
  
Lekcja online z kartami pracy na funkcje językowe; fragmenty listów z użyciem 
funkcji jęz. (pytanie o drogę, ostrzeganie, wyrażanie opinii, zgadzanie się, 
niezgadzanie się, proponowanie, pytanie o godzinę) 
MS Teams 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Mechanizmy ewolucji 

Cele: 

- poznanie głównych założeń teorii ewolucji Darwina, 

- wyjaśnienie roli endemitów z Galapagos, 

- wskazanie izolacji geograficznej jako drogi do powstania nowych gatunków, 

- uzasadnienie, że walka o byt jest formą doboru naturalnego, 

- wskazanie różnic między doborem naturalnym a sztucznym, 

- poznanie założeń syntetycznej teorii ewolucji. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji udostępnione w pliku (notatka). 

Wykorzystanie Multiteki Puls życia 8. 

Realizacja podstawy programowej: VI.1, VI.2 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Plakat i jego symbole-  utrwalam przed egzaminem 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-rozpoznaje symbol na obrazie/ plakacie 

-interpretuje znaczenie symbolu w kontekście omawianej lektury 

-wyraża własne zdanie 

-formułuje argumenty 

-dobiera odpowiednia przykłady 

-uzasadnia własne stanowisko 

-odczytuje wartości uniwersalne w i interpretowanym dziele 

Materiały: https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski 

 

 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Omówienie sprawdzianu z optyki. 
Lekcja online na MS Teams. 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 

Lekcja online na TEAMS 

Cele: 

-opowiada o historycznym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego 

-wyjaśnia działanie Ducha Świętego w Kościele 

-opowiada o sposobach działania Ducha Świętego w żuci chrześcijanina 

Pomoce: 

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski


-podręcznik, internet, platforma TEAMS 

 

 


