
Zadania dla klasy VII a na dzień 16-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Notacja wykładnicza. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie notacji wykładniczej dla danych liczb, 
- umie zapisać dużą liczbę w notacji wykładniczej, 
- rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce, 
- umie porównać liczby zapisane w notacji wykładniczej, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w 
notacji wykładniczej, 
- umie stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek. 
Realizacja podstawy programowej: I.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 1,2,6 str. 99,100, podręcznik zad. 3,6 str. 238,239. 
Materiały pomocnicze: film edukacyjny: https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-
duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522, multipodręcznik i multićwiczenia 
GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Poznajemy treść ballady “Świtezianka” A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT 
Uczeń po lekcji: 

• Zna treść ballady  

• Umie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://lektury.gov.pl/lektura/switezianka 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Sie mögen ihre Schulfreunde (2/2) – Lubimy się z przyjaciółmi. 

• Określanie cech i upodobań innych osób 

• Pytanie dorosłych osób o ich upodobania   

• Nazwy cech charakteru  

• Nazwy upodobań  

• Zaimek dzierżawczy dla 3. os.  l. poj. - sein/ihr; seine/ihre 

• Odmiana zaimka dzierżaw-czego  

• Zaimek dzierżawczy dla formy grzecznościowej: Ihr/Ihre 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych  

• Korzystanie  z notatek wspierających pamięć  

• Powtórzenie odmiany czasownika “lubić”: ich mag, du magst, er/sie es mag; 

wir mögen, ihr mögt, się/Sie mögen 

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

jednostki dydaktyczne. 

1.1, 1.3, 2.3, 3.2, 4.1, 4.5, 6.4, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13, 5 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Podsumowanie działu “ Usługi”  
Cele lekcji: powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu V 
Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. 
Prezentacja końcowa uczniów na temat “ Walorów turystycznych wybranego miejsca w 
Polsce”. Wykorzystanie podręcznika s.162 i zeszytu ćwiczeń s. 100- 101 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Budowa i rola układu nerwowego 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- określa funkcje układu nerwowego, 

- zna elementy tworzące układ nerwowy, 

- wskazuje jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego 

https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522
https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522


Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji), podręcznik str. 173-176. 

Materiał dodatkowy: film edukacyjny : „Neurony” z serii „Było sobie życie”. 

Realizacja podstawy programowej:II.7.1, III.9.1, III.9.2 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Rozwiązywanie zadań na MyEnglishLab – zadania z działu 6, extra online workbook 
(słownictwo, słuchanie, środki językowe, funkcje językowe) 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 16-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Budowa i rola układu nerwowego 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- określa funkcje układu nerwowego, 

- zna elementy tworzące układ nerwowy, 

- wskazuje jednokierunkowy przepływ impulsu nerwowego 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji), podręcznik str. 173-176. 

Materiał dodatkowy: film edukacyjny : „Neurony” z serii „Było sobie życie”. 

Realizacja podstawy programowej:II.7.1, III.9.1, III.9.2 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Notacja wykładnicza. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie notacji wykładniczej dla danych liczb, 
- umie zapisać dużą liczbę w notacji wykładniczej, 
- rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce, 
- umie porównać liczby zapisane w notacji wykładniczej, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego liczby zapisane w 
notacji wykładniczej, 
- umie stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek. 
Realizacja podstawy programowej: I.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 1,2,6 str. 99,100, podręcznik zad. 3,6 str. 238,239. 
Materiały pomocnicze: film edukacyjny: https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-
duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522, multipodręcznik i multićwiczenia 
GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Podsumowanie działu “ Usługi”  
Cele lekcji: powtórzenie i utrwalenie najważniejszych wiadomości z działu V 
Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. 
Prezentacja końcowa uczniów na temat “ Walorów turystycznych wybranego miejsca w 
Polsce”. Wykorzystanie podręcznika s.162 i zeszytu ćwiczeń s. 100- 101 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Poznajemy treść ballady “Świtezianka” A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT 
Uczeń po lekcji: 

• Zna treść ballady  

• Umie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://lektury.gov.pl/lektura/switezianka 
 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Wie ist eure Klasse? (1/2) – Jaka jest twoja klasa? 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie, co klasa robi na lekcjach 

https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522
https://pistacja.tv/film/mat00312-zapisywanie-duzych-liczb-w-notacji-wykladniczej?playlist=522


• Zdobywanie od innych osób informacji na temat ich klasy 

• Zaimki dzierżawcze dla 1. i 2. os. lm. 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

• Formułowanie hipotez na podstawie obrazka 

Podstawa programowa: 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2,8.1, 9, 11, 12, 13 

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 

Podręcznik: 

podrozdział 5, ćw. 7, 8 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  

Podręcznik:  

podrozdział 5, ćw. 3 

Zadania sprawdzające umiejętność pisania: 

Podręcznik: 

podrozdział 5, ćw. 4 

Materiały ćwiczeniowe: 

podrozdział 5, ćw. 39 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 

Podręcznik:  

podrozdział 5, ćw. 1, 2, 5 

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

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: Where can you buy a town? - reading and listening, exam skills – doskonalimy 
umiejętności egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie dyskutują na temat robienia zakupów, porównują kupowanie online do tego 
w wersji tradycyjnej. Uczniowie zapoznają się z tekstem, a następnie na podstawie 
artykułu odpowiadają na pytania. Uczniowie słuchają dwóch nagrań dostępnych na 
platformie eDesk, a następnie wykonują dwa ćwiczenia sprawdzające zrozumienie 
tekstów - ćwiczenie typu prawda/fałsz oraz umiejętność dokończenia zdań brakującymi 
fragmentami.  
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 16-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: Kłopoty z odmianą nazw miejscowych 

Cele: 

W czasie zajęć uczeń: 

• Utrwali  pochodzenie nazw miejscowych 



• Pozna zasady odmiany nazw, które są złożeniami lub zrostami 

• Pozna zasady prawidłowej pisowni nazw złożonych z myślnikiem lub bez 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały: karta pracy, e-  zeszyt ćwiczeń z Nowej Ery i podręcznik 

Realizacja podstawy programowej I.2.1,I.2.2, II.1.2, II.2.2, II.2.3,II.3.3 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Różnorodność biologiczna 

Cele:  

- omówienie poziomów różnorodności biologicznej, 

- wyjaśnienie wpływu klimatu na zmiany bioróżnorodności, 

- wykazanie zmian bioróżnorodności podczas sukcesji, 

- wyjaśnienie skutków zmniejszania się różnorodności biologicznej 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (karta pracy, notatka z lekcji). 

Realizacja podstawy programowej: VIII.1 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Oś symetrii figury. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna pojęcie osi symetrii figury, 

- rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej, 

- umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii, 

- umie narysować oś symetrii figury, 

- umie uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, mając dane: oś symetrii oraz 

część figury, 

- umie wskazać wszystkie osie symetrii figury. 

Realizacja podstawy programowej: XV.3. 

Lekcja online na MS Teams 
 Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad. 1-4 str. 84,85, podręcznik zad. 2,3,10 str. 213,214. 
 Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/figury-
osiowosymetryczne/DOCX7wRiv, 
multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Ich habe gelogen (1/2) – Kłamałam/-em 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Pytanie rozmówcy o zdarzenia z przeszłości 

• Czasowniki nieregularne – powtórzenie odmiany 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników nieregularnych 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

Podstawa programiowa:.5; II.5; IV.1, IV.2; VI.3, VI.12 

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 

Podręcznik: 

podrozdział 3, ćw. 3, 4, 6, 7 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 1, 2, 5 

Materiały ćwiczeniowe: 

podrozdział 3, ćw. 22 

https://epodreczniki.pl/a/figury-osiowosymetryczne/DOCX7wRiv
https://epodreczniki.pl/a/figury-osiowosymetryczne/DOCX7wRiv


Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 5 

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

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Lekcja powtórzeniowa z działu : “Ameryka Północna i Ameryka Południowa 
Cele lekcji : Powtórzenie i utrwalenie materiału z działu III 
Lekcja na platformie Teams MS online. 
Wykorzystanie prezentacji oraz podręcznika s.149-150 oraz zeszytu ćwiczeń s.69-70 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Ekumenizm dążenie do jedności chrześcijan 
Cele:  
- wyjaśnia pojęcie “ekumenizm” 
--zna rozłamy w Kościele 
-własnymi słowami mówi o początkach ekumenizmu 
-opowiada o granicach ekumenizmu 
Lekcja na platformie Teams MS online 
Pomoce: podręcznik, internet, pismo święte 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 16-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Zwierciadła kuliste. 

 Cele, po lekcji uczeń: 

 - wymienia rodzaje zwierciadeł, 

 - wskazuje w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł, 

 - posługuje się pojęciami: ogniska, ogniskowej, osi optycznej, środka krzywizny, 

promienia krzywizny zwierciadeł kulistych, 

 - opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, 

 - opisuje bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego. 

Realizacja podstawy programowej: IX.4. 

Lekcja online na MS Teams 

 Notatka do zeszytu, zad. 1,5,6,7 str. 213. 

 Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ, e-book 

Nawa Era 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Oś symetrii figury. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna pojęcie osi symetrii figury, 

- rozumie pojęcie figury osiowosymetrycznej, 

- umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii, 

- umie narysować oś symetrii figury, 

- umie uzupełnić figurę do figury osiowosymetrycznej, mając dane: oś symetrii oraz 

część figury, 

- umie wskazać wszystkie osie symetrii figury. 

Realizacja podstawy programowej: XV.3. 

Lekcja online na MS Teams 
 Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad. 1-4 str. 84,85, podręcznik zad. 2,3,10 str. 213,214. 
 Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/figury-
osiowosymetryczne/DOCX7wRiv, 
multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Różnorodność biologiczna 

Cele:  

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ
https://epodreczniki.pl/a/figury-osiowosymetryczne/DOCX7wRiv
https://epodreczniki.pl/a/figury-osiowosymetryczne/DOCX7wRiv


- omówienie poziomów różnorodności biologicznej, 

- wyjaśnienie wpływu klimatu na zmiany bioróżnorodności, 

- wykazanie zmian bioróżnorodności podczas sukcesji, 

- wyjaśnienie skutków zmniejszania się różnorodności biologicznej 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (karta pracy, notatka z lekcji). 

Realizacja podstawy programowej: VIII.1 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: Kłopoty z odmianą nazw miejscowych 

Cele: 

W czasie zajęć uczeń: 

• Utrwali  pochodzenie nazw miejscowych 

• Pozna zasady odmiany nazw, które są złożeniami lub zrostami 

• Pozna zasady prawidłowej pisowni nazw złożonych z myślnikiem lub bez 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały: karta pracy, e-  zeszyt ćwiczeń z Nowej Ery i podręcznik 

Realizacja podstawy programowej I.2.1,I.2.2, II.1.2, II.2.2, II.2.3,II.3.3 

 

 

Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: Zdania w drugim trybie warunkowym - mówienie o hipotetycznych sytuacjach. 
 
Cele: 

•  poznanie konstrukcji drugiego trybu warunkowego; 

• Poznanie zakresu zastosowania konstrukcji drugiego trybu warunkowego; 

• Doskonalenie umiejętności mówienia - sytuacje hipotetyczne, porady (if I were 
you) 

Materiały: podręcznik str. 88, film (ścieżka 31) i nagrania (3.04, 3.05) na eDesk 
ćwiczenia str. 78 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Ekumenizm dążenie do jedności chrześcijan 
Cele:  
- wyjaśnia pojęcie “ekumenizm” 
--zna rozłamy w Kościele 
-własnymi słowami mówi o początkach ekumenizmu 
-opowiada o granicach ekumenizmu 
Lekcja na platformie Teams MS online 
Pomoce: podręcznik, internet, pismo święte 

 

 


