
Zadania dla klasy VII a na dzień 21-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z graniastosłupów. 
Cel: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności rozwiązywania 
zadań z graniastosłupów. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 1-5 str. 283,15 str.285, 26 str.286 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Wyrazy złożone. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję wyrazów złożonych 

• Dokonać podziału wyrazów złożonych  
Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://polszczyzna.pl/zlozenia-zrosty-i-zestawienia/ 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Pielgrzymki Jana Pawła II do krajów niemieckojęzycznych. 

“Budowniczy mostów”- “Der Brückenbauer. 

Cele lekcji: 

• Przypomnienie położenia geograficznego krajów niemieckojęzycznych, 

najważniejszych miast, istotnych danych politycznych i socjologicznych 

m.in. ludność, kultura, wyznania 

• Omówienie przesłania pielgrzymek 

• Uświadomienie konieczności poznawania języków obcych 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 1h 

pomoce dydaktyczne.https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo 

https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g 

https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług 
 
Cele :Dowiesz się czym zajmują się firmy spedycyjne i czym są centra 
logistyczne. Zrozumiesz wpływ rozwoju sieci transportowej na lokalizację 
zakładów przemysłowych i usługowych. Dowiesz się dlaczego jedno z 
największych centrów logistycznych i handlowych powstało w Bielanach 
Wrocławskich. 
Praca własna z podręcznikiem s.187-189, zeszytem ćw.s.115-116. 
Pod tematem w zeszycie wytłumacz pojęcia: centra logistyczne i spedycja. W 
ćwiczeniach wykonaj ćw.1,2,3,4,5 s.115-116 
Podstawa programowa XI.6 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z narządów zmysłów 

Cel: podsumowanie wiadomości oraz stopnia opanowania materiału z zakresu 

narządów zmysłów. 

Lekcja online na MS Teams. Wykorzystanie podczas zajęć karty pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo
https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY
https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g
https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s


udostępnionej w pliku (wspólne rozwiązywanie zadań) oraz testu na platformie 

Quizizz.. 

Realizacja podstawy programowej: III.10.1-5 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: In the town, in the village – ćwiczenia w mówieniu. 
  
Wspólne rozwiązywanie zadań na My English Lab – zadania oparte na filmach, 
dział 5. Zalety i wady mieszkania na wsi – dyskusja, wypowiedź pisemna.  
 
MS Teams, My English Lab 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 21-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z narządów zmysłów 

Cel: podsumowanie wiadomości oraz stopnia opanowania materiału z zakresu 

narządów zmysłów. 

Lekcja online na MS Teams. Wykorzystanie podczas zajęć karty pracy 

udostępnionej w pliku (wspólne rozwiązywanie zadań) oraz testu na platformie 

Quizizz.. 

Realizacja podstawy programowej: III.10.1-5 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z graniastosłupów. 
Cel: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności rozwiązywania 
zadań z ghraniastosłupów. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 1-5 str. 283,15 str.285, 26 str.286 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług 
 
Cele :Dowiesz się czym zajmują się firmy spedycyjne i czym są centra 
logistyczne. Zrozumiesz wpływ rozwoju sieci transportowej na lokalizację 
zakładów przemysłowych i usługowych. Dowiesz się dlaczego jedno z 
największych centrów logistycznych i handlowych powstało w Bielanach 
Wrocławskich. 
Praca własna z podręcznikiem s.187-189, zeszytem ćw.s.115-116. 
Pod tematem w zeszycie wytłumacz pojęcia: centra logistyczne i spedycja. W 
ćwiczeniach wykonaj ćw.1,2,3,4,5 s.115-116 
Podstawa programowa XI.6 
 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Wyrazy złożone. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję wyrazów złożonych 

• Dokonać podziału wyrazów złożonych  
Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://polszczyzna.pl/zlozenia-zrosty-i-zestawienia/ 
 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Pielgrzymki Jana Pawła II do krajów niemieckojęzycznych. 

“Budowniczy mostów”- “Der Brückenbauer. 



Cele lekcji: 

• Przypomnienie położenia geograficznego krajów niemieckojęzycznych, 

najważniejszych miast, istotnych danych politycznych i socjologicznych 

m.in. ludność, kultura, wyznania 

• Omówienie przesłania pielgrzymek 

• Uświadomienie konieczności poznawania języków obcych 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 1h 

pomoce dydaktyczne.https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo 

https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g 

https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: How much do you know about John Paul II? 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Lekcja w całości poświęcona życiu Jana Pawła II jako upamiętnienie jego 100. 
rocznicy urodzin. Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi faktami z Jego 
życia, Jego twórczością, dziełami. Rozwiązują ćwiczenia sprawdzające ich 
wiedzę na temat Ojca Świętego. Układają wiersze w języku angielskim 
poświęcone Jego pamięci. 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 21-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina Szafraniec 
j. polski 

Temat: To, co piękne, nie przemija. K. I. Gałczyński “Pieśń III” 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-określa sytuację liryczną utworu 

-rozmawia o problematyce egzystencjalnej 

-interpretuje utwór 

-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

-rzetelnie z poszanowaniem praw autorskich korzysta z różnych źródeł 

informacji 

Materiały: podręcznik s, 274, piosenka M. Grechuty “Ocalić od 

zapomnienia””https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+

od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&

aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Podstawa programowa: I.1.2, I.1.7, I.1.9, I.2.1,I.2.2, IV.1, IV.4 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z działu: Człowiek i 

środowisko 

Cele: 

- podsumowanie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z zakresu 

materiału (różnorodność biologiczna, wpływ człowieka na różnorodność, 

https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo
https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY
https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g
https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s
https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


zasoby przyrody, sposoby ochrony przyrody). 

Lekcja online na MS Teams. Wykorzystanie podczas zajęć karty pracy 

udostępnionej w pliku oraz testu na platformie Quizizz.. 

Realizacja podstawy programowej: VIII.1, VIII.3-5, VI.3, VII.9, VI.1 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych, 
- umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i 
odległość między ich środkami, 
- umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i 
położenie, 
- umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie współrzędnych. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 238, ćwiczenia zad.1-5 str.98,99. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Pielgrzymki Jana Pawła II do krajów niemieckojęzycznych. 

“Budowniczy mostów”- “Der Brückenbauer. 

Cele lekcji: 

• Przypomnienie położenia geograficznego krajów 

niemieckojęzycznych, najważniejszych miast, istotnych danych 

politycznych i socjologicznych m.in. ludność, kultura, wyznania 

• Omówienie przesłania pielgrzymek 

• Uświadomienie konieczności poznawania języków obcych 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 1h 

pomoce dydaktyczne.https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo 

https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g 

https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Podsumowanie działu IV 
 
Cele: Utrwalisz wiadomości o Australii i Oceanii. 
Praca samodzielna-Przeczytaj podsumowanie działu w podręczniku s.168, 
a następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń “ Sprawdź czy potrafisz.” s.78-79.  
Wykonane zadanie na lekcji prześlij do 24 maja na czat Teamsy 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Święty Jan Paweł II  
Lekcja online na platformie MT 
 Cele:  
-potrafi wymienić najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły  
-definiuje pojęcie “święty” 
-ocenia rolę jaką odegrał Jan paweł II w historii świata i Polski 
Pomoce: podręcznik, internet, platforma teams 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 21-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura 
j. angielski gr II 

What do British really eat? - culture. Co naprawdę jedzą Brytyjczycy? - 

elementy kultury. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo
https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY
https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g
https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s


• u. potrafi odnaleźć informacje w tekście czytanym; 

• u. potrafi odnaleźć informacje w tekście czytanym; 

• u. zna słownictwo dotyczące żywienia, potraw, produktów 

żywnościowych; 

• u. potrafi przekazać usłyszane i przeczytane informacje w języku 

polskim i angielskim; 

• u. potrafi współpracować w grupie 

Czytanie tekstu o żywieniu w Wielkiej Brytanii, prawda-fałsz, dopasowanie, 

filmy o indyjskiej restauracji - wspólne omówienie i ćwiczenia, rozmowa o 

upodobaniach, o swoich doświadczeniach z gotowaniem, przygotowanie 

ankiety dotyczącej upodobań swoich kolegów. 

 

MS Teams, podręcznik str. 46-47, nagrania video na eDesk; 

I.6; II.2-5; III. 1,5,6; IV.2,6,8; V.8; VI.3; VII.3; VIII.1; IX.1,2; X;XI; XII; XIII; XIV 

Iwona Knura 
j. angielski gr. I  

What do British really eat? - culture. Co naprawdę jedzą Brytyjczycy? - 
elementy kultury. 

• u. potrafi odnaleźć informacje w tekście czytanym; 

• u. potrafi odnaleźć informacje w tekście czytanym; 

• u. zna słownictwo dotyczące żywienia, potraw, produktów 
żywnościowych; 

• u. potrafi przekazać usłyszane i przeczytane informacje w języku 
polskim i angielskim; 

• u. potrafi współpracować w grupie 
Czytanie tekstu o żywieniu w Wielkiej Brytanii, prawda-fałsz, dopasowanie, 
filmy o indyjskiej restauracji - wspólne omówienie i ćwiczenia, rozmowa o 
upodobaniach, o swoich doświadczeniach z gotowaniem, przygotowanie 
ankiety dotyczącej upodobań swoich kolegów; 
 
MS Teams, podręcznik str. 46-47, nagrania video na eDesk; 
I.6; II.2-5; III. 1,5,6; IV.2,6,8; V.8; VI.3; VII.3; VIII.1; IX.1,2; X;XI; XII; XIII; XIV 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z działu: Człowiek i 

środowisko 

Cele: 

- podsumowanie i sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości z zakresu 

materiału (różnorodność biologiczna, wpływ człowieka na różnorodność, 

zasoby przyrody, sposoby ochrony przyrody). 

Lekcja online na MS Teams. Wykorzystanie podczas zajęć karty pracy 

udostępnionej w pliku oraz testu na platformie Quizizz.. 

Realizacja podstawy programowej: VIII.1, VIII.3-5, VI.3, VII.9, VI.1 

Celina Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: To, co piękne, nie przemija. K. I. Gałczyński “Pieśń III” 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-określa sytuację liryczną utworu 

-rozmawia o problematyce egzystencjalnej 

-interpretuje utwór 

-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

-rzetelnie z poszanowaniem praw autorskich korzysta z różnych źródeł 

informacji 

Materiały: podręcznik s, 274, piosenka M. Grechuty “Ocalić od 

zapomnienia”https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+o

d+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&a

https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


qs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Podstawa programowa: I.1.2, I.1.7, I.1.9, I.2.1,I.2.2, IV.1, IV.4 

 

 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Przyrządy optyczne, zjawiska optyczne. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wymienia i opisuje różne przyrządy optyczne (mikroskop, lupa, luneta itd.), 
- opisuje zjawiska optyczne występujące w przyrodzie. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu na podstawie prezentacji. 
Materiały pomocnicze: prezentacje multimedialne. 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Święty Jan Paweł II  
Lekcja online na platformie MT 
 Cele:  
-potrafi wymienić najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły  
-definiuje pojęcie “święty” 
-ocenia rolę jaką odegrał Jan paweł II w historii świata i Polski 
Pomoce: podręcznik, internet, platforma teams 

 

 

https://www.google.com/search?q=grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia+youtube&oq=Grechuta+ocali%C4%87+od+zapomnienia&aqs=chrome.3.69i57j46j0l6.11696j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

