
Zadania dla klasy VII a na dzień 14-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Objętość graniastosłupa. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie wysokości graniastosłupa, 
- zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa, 
- umie obliczyć objętość graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.280, ćwiczenia zad.1-3 str.115,116. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-
graniastoslupa/DM74Fv96q, multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Czym są skróty? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję skrótu 

• Wymienić zasady stawiania kropki lub jej braku w skrótach 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/skroty-i-
skrotowce 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Was isst man zum Frühstück? – Co jemy na śniadanie?(2/2) Podstawa 

programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2,4.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 12, 13 Cele: · Nazywanie 

artykułów spożywczych · Opowiadanie, co uczeń jada na śniadanie · 

Dowiadywanie się, co jedzą inne osoby · Zaimek nieosobowy man · Czasownik 

z zaimkiem nieosobowym man · Korzystanie z tablicy leksykalnej · 

Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej Lekcja realizowana online na 

platformie MS Teams; przewidziana na dwie jednostki dydaktyczne. Pomoce: 

podręcznik, książka ćwiczeń, materiały filmowe i obrazkowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgMv1Vy74nc 

https://www.youtube.com/watch?v=u-rjc4I5xwM 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat:: Rozwój miasta  Raciborza 
Cele: Określa przyczyny migracji do stref podmiejskich, czy w bliskości 
Raciborza  powstaje i rozwija się strefa podmiejska, historia i rozwój miasta 
Raciborza 
Praca samodzielna z wykorzystaniem różnych wyszukanych informacji. Należy 
napisać notatkę, w której uwzglądnisz kiedy nadano prawa miejskie, kto to 
zrobił, kiedy dołączono dzielnice, ile ich jest, na trenie jakich województw 
leżało to miasto, ile jest ludności i jakie są prognozy demograficzne 
(uzasadnij). Wykonaną notatkę na lekcji wyślij do 17.05 na czat w Teamsach 
Podstawa programowa XI.3 
 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Budowa i funkcjonowanie ucha 

Cele: - omówienie budowy ucha, 

- określenie funkcji poszczególnych elementów budowy ucha, 

- wyjaśnienie mechanizmu odbierania dźwięków, 

- omówienie sposobu działania zmysłu równowagi 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do zajęć udostępnione w pliku 

https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q
https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q
http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/skroty-i-skrotowce
http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/skroty-i-skrotowce


(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia , aplikacji 

Learning Apps. 

Realizacja podstawy programowej: III.10.3, III.10.5. 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: John Paul II – biography and English translations of his poems. 
 
Uczniowie rozwiązują quiz o życiu Jana Pawła II, piszą jego biografię w języku 
angielskim, dopasowują fragmenty wierszy do ich tłumaczeń na angielski, 
recytują wybrane tłumaczenie wiersza. 
 
MS Teams (wideokonferencja), Learning Apps 
https://learningapps.org/view12150671 
https://learningapps.org/view12150884  
 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 14-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Budowa i funkcjonowanie ucha 

Cele: - omówienie budowy ucha, 

- określenie funkcji poszczególnych elementów budowy ucha, 

- wyjaśnienie mechanizmu odbierania dźwięków, 

- omówienie sposobu działania zmysłu równowagi 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do zajęć udostępnione w pliku 

(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 7, aplikacji 

Learning Apps. 

Realizacja podstawy programowej: III.10.3, III.10.5. 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Objętość graniastosłupa. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie wysokości graniastosłupa, 
- zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa, 
- umie obliczyć objętość graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.280, ćwiczenia zad.1-3 str.115,116. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-
graniastoslupa/DM74Fv96q, multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat:: Rozwój miasta  Raciborza. 
Cele: Określa przyczyny migracji do stref podmiejskich, czy w bliskości 
Raciborza  powstaje i rozwija się strefa podmiejska, historia i rozwój miasta 
Raciborza 
Praca samodzielna z wykorzystaniem różnych wyszukanych informacji. Należy 
napisać notatkę, w której uwzglądnisz kiedy nadano prawa miejskie, kto to 
zrobił, kiedy dołączono dzielnice, ile ich jest, a na trenie jakich województw 
leżało to miasto, ile jest ludności i jakie są prognozy demograficzne ( 
uzasadnij). Wykonaną notatkę na lekcji wyślij do 17.05 na czat w Teamsach 
Podstawa programowa XI.3 
 

Bożena Placek  
j. polski 

 

https://learningapps.org/view12150671
https://learningapps.org/view12150884
https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q
https://epodreczniki.pl/a/jednostki-objetosci-objetosc-graniastoslupa/DM74Fv96q


Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Salatteller (1/2) – sałatka jarzynowa. 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o ulubionych i nielubianych potrawach 

• Pytanie o ulubione potrawy 

• Pisanie prostego przepisu kulinarnego 

•  Nazwy owoców i warzyw   

•  Czasowniki typowe dla przepisów kulinarnych 

• Rzeczowniki złożone Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 5.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: Food in Britain – learning about British culture; poznajemy typowe brytyjskie 
jedzenie. 
 
Lekcja online na MS Teams;  
 
Uczniowie zapoznają się z filmem udostępnionym na platformie 
LearnEnglishTeens – film dokumentalny opisujący typowe brytyjskie jedzenie. 
Po obejrzeniu filmu uczniowie rozwiązują ćwiczenia sprawdzające zrozumienie 
jego treści - ćwiczenia online dotyczące znajomości krajów i ich narodowości, 
nazw potraw wymienionych w nagraniu; uczniowie mają za zadanie podpisać 
udostępnione obrazki, odpowiedzieć na podane pytania odnosząc się do 
obejrzanego filmu, itp. 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 14-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety żołnierza w 

wierszu K. K. Baczyńskiego “Z głową na karabinie” 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-omawia cechy utworu lirycznego 

-określa dylematy osoby mówiącej 

-wskazuje odwołania do wartości uniwersalnych 

-odwołuje się  do odpowiednich kontekstów 

-buduje argumenty potwierdzające własne stanowisko 

-formułuje pytania do tekstu 

-wyciąga wnioski z dyskusji 

Materiały: podręcznik s. 233, nagranie utworu 

https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M


Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Sposoby ochrony przyrody 

Cele: 

- poznanie celów i rodzajów ochrony przyrody, 

- wskazanie metod ochrony obszarowej, 

- wyjaśnienie zadań ochrony indywidualnej i gatunkowej 

- wykazanie różnic między ochrona gatunkową ścisłą a częściową 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do zajęć udostępnione w pliku 

(notatka). Wykorzystanie filmu z Mutliteki – Puls życia 8 oraz zasobów 

Internetu. 

Realizacja podstawy programowej: VI.1, VIII.5 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Pole koła - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole, 
- umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie, 
- umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując wzór na pole koła, 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól figur. 
Realizacja podstawy programowej: XIV.3, XIV.4. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 6,9,10 str. 248,249, ćwiczenia zad.6-8 str.104. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Der Weg zur Schule (1/2) – Droga do szkoły. 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o drodze do szkoły 

• Opowiadanie, co uczeń robi po szkole 

• Przysłówki miejsca niezbędne do opisu drogi 

• Przyimki z celownikiem 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Podstawa programowa: I.2, I.8; II.5; III.1, III.4; IV.1; V.1; VI.3; VII.3 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Gospodarka Australii 
Cele: Dowiesz się jakie są cechy australijskiej gospodarki. Omawia cechy 
rolnictwa na tle warunków przyrodniczych. Omawia występowanie surowców 
mineralnych na podstawie mapy tematycznej. Omawia znaczenie turystyki w 
rozwoju gospodarki. 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Podstawa programowa XVII.2 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Maj miesiącem Maryi – litania Loretańska  

Cele: 

-uczeń potrafi własnymi słowami wyjaśnić, dlaczego maj poświęcony jest czci 

Maryi 

-potrafi własnymi słowami opisać historię powstawania litanii 

Lekcja online na platformie Teams. 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 14-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 

Treść zadań do realizacji 



nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Iwona Knura 
j. angielski gr II 

Temat: John Paul II – biography and English translations of his poems. 

 

Uczniowie rozwiązują quiz o życiu Jana Pawła II, piszą jego biografię w języku 

angielskim, dopasowują fragmenty wierszy do ich tłumaczeń na angielski, 

recytują wybrane tłumaczenie wiersza. 

MS Teams (wideokonferencja), Learning Apps 

https://learningapps.org/view12150671 

https://learningapps.org/view12150884 

  

Iwona Knura 
j. angielski gr. I  

Temat: John Paul II – biography and English translations of his poems. 
 
Uczniowie rozwiązują quiz o życiu Jana Pawła II, piszą jego biografię w języku 
angielskim, dopasowują fragmenty wierszy do ich tłumaczeń na angielski, 
recytują wybrane tłumaczenie wiersza. 
MS Teams (wideokonferencja), Learning Apps 
https://learningapps.org/view12150671 
https://learningapps.org/view12150884 
 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Sposoby ochrony przyrody 

Cele: 

- poznanie celów i rodzajów ochrony przyrody, 

- wskazanie metod ochrony obszarowej, 

- wyjaśnienie zadań ochrony indywidualnej i gatunkowej 

- wykazanie różnic między ochrona gatunkową ścisłą a częściową 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do zajęć udostępnione w pliku 

(notatka). Wykorzystanie filmu z Mutliteki – Puls życia 8 oraz zasobów 

Internetu. 

Realizacja podstawy programowej: VI.1, VIII.5 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety żołnierza w 

wierszu K. K. Baczyńskiego “Z głową na karabinie” 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-omawia cechy utworu lirycznego 

-określa dylematy osoby mówiącej 

-wskazuje odwołania do wartości uniwersalnych 

-odwołuje się  do odpowiednich kontekstów 

-buduje argumenty potwierdzające własne stanowisko 

-formułuje pytania do tekstu 

-wyciąga wnioski z dyskusji 

Materiały: podręcznik s. 233, nagranie utworu 

https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M 

 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Wady wzroku. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje powstawanie obrazów w oku ludzkim, 
- wymienia i opisuje wady wzroku, 
- wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności, 
- opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku. 
Realizacja podstawy programowej: IX.9. 

https://learningapps.org/view12150671
https://learningapps.org/view12150884
https://learningapps.org/view12150671
https://learningapps.org/view12150884
https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M


Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.263-265. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, https://epodreczniki.pl/a/wady-
wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT. 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Maj miesiącem Maryi – litania Loretańska  

Cele: 

-uczeń potrafi własnymi słowami wyjaśnić, dlaczego maj poświęcony jest czci 

Maryi 

-potrafi własnymi słowami opisać historię powstawania litanii 

Lekcja online na platformie Teams. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT
https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT

