
Zadania dla klasy VII a na dzień 23-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Działania na pierwiastkach. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu, 
- umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak 
pierwiastka, 
- umie mnożyć i dzielić pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia, 
- umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do 
wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: II.4, II.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 1-7 str.106,107. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Części zdania - ćwiczenia utrwalające.  
Lekcja online na MT 
 Po lekcji uczeń umie :  

• Wymienić części zdania 

• Nazwać wskazane części zdania w konkretnych wypowiedzeniach 

• Samodzielnie wykonać ćwiczenia, w których wykaże się znajomością 
poznanych części zdania 

Pomoce dydaktyczne: 

• https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms 

• http://www.egopartum.edu.pl/gramatyka/zdanie_pojedyncze_kp.pdf 
(karty pracy) 

 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

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

Cele lekcji: 

• Opowiadanie, co klasa robi na lekcjach 

• 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:  

https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms
http://www.egopartum.edu.pl/gramatyka/zdanie_pojedyncze_kp.pdf


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 

Zadanie dodatkowe na platformie quizlet 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w naszym regionie. 

Cele: utrwalisz sobie jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce, a 

w szczególności w naszym regionie Wymienisz najważniejsze skutki tego 

zjawiska. 

Lekcja online na MS Teams 

Podręcznik s. 164-167, zeszyt ćw. 102-103 

Podstawa programowa IX.16 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy 

Cele: 

- poznanie budowy i funkcji obwodowego układu nerwowego 

- poznanie łuku odruchowego 

- odróżnianie odruchów warunkowych od bezwarunkowych 

- omówienie znaczenia odruchów w życiu człowieka 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca, wspólne 

rozwiązywanie zadań w karcie pracy. 

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

 filmy: https://www.youtube.com/watch?v=N4mfLetqeW8 , 

https://www.youtube.com/watch?v=pECKUoUiTg8  

Realizacja podstawy programowej:III.9.3 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: Zwierzęta, cechy charakteru, osobowość, past simple – ćwiczenia 
utrwalające 
  
Cele: 
- u. zna nazwy zwierząt – wymowę, pisownię; 
- u. zna słownictwo dotyczące cech osobowości; 
- u. potrafi opisać zwierzę; 
- u. potrafi opowiedzieć i napisać o swoim zwierzęciu domowym; 
- u. potrafi znaleźć informacje dotyczące zwierzęcia w usłyszanym tekście; 
- u. potrafi zastosować czas past simple do przedstawienia minionych zdarzeń. 
  
Zadania na MyEnglishLab (Online Workbook dział 3) 
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4mfLetqeW8
https://www.youtube.com/watch?v=pECKUoUiTg8


Zadania dla klasy VII b na dzień 23-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy 

Cele: 

- poznanie budowy i funkcji obwodowego układu nerwowego 

- poznanie łuku odruchowego 

- odróżnianie odruchów warunkowych od bezwarunkowych 

- omówienie znaczenia odruchów w życiu człowieka 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca, wspólne 

rozwiązywanie zadań w karcie pracy. 

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

 filmy: https://www.youtube.com/watch?v=N4mfLetqeW8 , 

https://www.youtube.com/watch?v=pECKUoUiTg8  

Realizacja podstawy programowej:III.9.3 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Działania na pierwiastkach. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu, 
- umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak 
pierwiastka, 
- umie mnożyć i dzielić pierwiastki II stopnia oraz pierwiastki III stopnia, 
- umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do 
wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: II.4, II.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 1-7 str.106,107. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w naszym regionie. 

Cele: utrwalisz sobie jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce, a 

w szczególności w naszym regionie Wymienisz najważniejsze skutki tego 

zjawiska. 

Lekcja online na MS Teams 

Podręcznik s. 164-167, zeszyt ćw. 102-103 

Podstawa programowa IX.16 

 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Części zdania - ćwiczenia utrwalające.  
Lekcja online na MT 
 Po lekcji uczeń umie :  

• Wymienić części zdania 

• Nazwać wskazane części zdania w konkretnych wypowiedzeniach 

• Samodzielnie wykonać ćwiczenia, w których wykaże się znajomością 
poznanych części zdania 

Pomoce dydaktyczne: 

• https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms 

• http://www.egopartum.edu.pl/gramatyka/zdanie_pojedyncze_kp.pdf 
(karty pracy) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4mfLetqeW8
https://www.youtube.com/watch?v=pECKUoUiTg8
https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms
http://www.egopartum.edu.pl/gramatyka/zdanie_pojedyncze_kp.pdf


Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Kompass-Training 4 – podsumowanie rozdziału Schule-szkoła 

Zakres tematyczny z poszczególnych podrozdziałów: przedmioty i oceny 

szkolne, przybory szkolne, plan lekcji, 

cechy nauczyciela i wykonywane przez niego czynności, wyrażanie próśb, 

udzielanie rad, tryb rozkazujący, liczba mnoga rzeczowników, zaimki 

dzierżawcze. 

Test samooceny – cele szczegółwe rozdziału: 

•  wymienić przedmioty szkolne 

• zrozumieć system ocen w krajach niemieckojęzycznych 

• poprosić dorosłą osobę o pomoc 

• wymienić niektóre przymiotniki określające cechy charakteru 

• poprosić kolegę o jakąś rzecz 

• zapytać o upodobania innych 

• powiedzieć, jakie są jego i innych upodobania 

• wymienić nazwy przyborów szkolnych 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej klasy 

• odmienić zaimki dzierżawcze podać swój plan lekcji 

• zrozumieć i objaśnić system ocen w krajach niemieckojęzycznych 

• podać ulubiony przedmiot w szkole 

• zinterpretować plan lekcji (ile godzin, jakie, kiedy) 

• poprosić dorosłą osobę o pomoc 

• wymienić cechy charakteru nauczyciela 

• uzasadnić, dlaczego lubi lub nie lubi określonych przedmiotów 

szkolnych 

• podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku 

• poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych 

• udzielać rad 

• określić upodobania innych 

• zapytać o upodobania innych 

• opisać własną klasę 

• zapytać innych o ich klasę 

• podać l. mnogą rzeczownika 

• odmienić i poprawnie stosować zaimki dzierżawcze 

Praca z materiałem ćwiczeniowym w książce ćwiczeń. 

Lekcja online na MS Teams 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: Skills revision – rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych.  
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia rozwijające umiejętności egzaminacyjne - 
znajomość funkcji językowych, umiejętność słuchania oraz czytania ze 
zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz umiejętność napisania 
własnego tekstu. 
 

 



Zadania dla klasy VIII a na dzień 23-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Wśród wyrazów złożonych 

Lekcja   online na MS Teams 

Cele: 

Uczeń: 

-rozpoznaje wyrazy złożone: zestawienia, zrosty, złożenia 

-umie wskazać podstawę słowotwórczą i formant 

-właściwie zapisuje wyrazy złożone 

-wie, że część nazw własnych to wyrazy złożone 

Materiały: e- podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-

slowa/DidUOiHsI karta pracy 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 

Cele: 

- wskazanie zależności między działalnością człowieka a zmiana czynników 

środowiskowych wpływających na spadek różnorodności biologicznej, 

- wykazanie, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na eliminowanie 

gatunków, 

- ocenienie wpływu wprowadzania obcych gatunków na bioróżnorodność w 

Polsce 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji); zachęcenie do 

odwiedzenia strony https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-

bioroznorodnosci/D19ogvFoa  

Realizacja podstawy programowej VIII.3, VIII.4 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Symetria względem punktu. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu,- umie rozpoznawać 
figury symetryczne względem punktu,- umie wykreślić punkt symetryczny do 
danego,- umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: nie 
należy do figury, należy do figury,- umie podać własności punktów 
symetrycznych.Realizacja podstawy programowej: XV.4.Lekcja online na MS 
Teams.Notatka do zeszytu z konstrukcją, ćwiczenia zad. 1-5,8 str.88-
91.Materiały pomocnicze: HYPERLINK "httzniki.pl/a/symetria-wzgledem-
punktu/DHu3pNelr, multipodręcznik i multićwiczenia  

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Was ist passiert? – Co się stało (1/2) 

Realizacja podstawy programowej: I.11; II.5; III.4; VI.3, VI.8; X 

Cele lekcji:  

• Nazywanie części ciała 

• Pytanie o dolegliwości 

• Udzielanie informacji o dolegliwościach 

• Nazwy dolegliwości i części ciała 

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa


Praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. Temat przeznaczony na 2h 

dydaktyczne. 

 Lekcja online na MS Teams 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Warunki naturalne Australii i Oceanii 
 Cele: określisz położenie geograficzne Australii i Oceanii. Poznasz 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, Dowiesz się jaka była 
przeszłość geologiczna tego kontynentu. Podręcznik s. 154-161, zeszyt ćw. 
S.71-74 
 Lekcja online na MS Teams  
Podstawa programowa VII.1 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Podwyższenie Krzyża Świętego 
Cele:  
-potrafi własnymi słowami analizować symbolikę krzyża 
-potrafi uzasadnić, dlaczego znak krzyża dla chrześcijan jest ważny 
-dlaczego powinniśmy nosić znak krzyża 
Pomoce: lekcja online na TEAMS, internet, podręcznik 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 23-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wypukłe. 

Cele, po lekcji uczeń: 

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

następnie odbitych od zwierciadła wypukłego, 

- rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone przez zwierciadła wypukłe, 

- wymienia cechy skonstruowanych obrazów. 

Realizacja podstawy programowej: IX.4, IX.5. 

Lekcja online na MS Teams 

Notatka do zeszytu z konstrukcjami podręcznik str.242, zad.1-5 str.244,245. 

Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Symetria względem punktu. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu,- umie rozpoznawać 
figury symetryczne względem punktu,- umie wykreślić punkt symetryczny do 
danego,- umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: nie 
należy do figury, należy do figury,- umie podać własności punktów 
symetrycznych.Realizacja podstawy programowej: XV.4.Lekcja online na MS 
Teams.Notatka do zeszytu z konstrukcją, ćwiczenia zad. 1-5,8 str.88-
91.Materiały pomocnicze: HYPERLINK "httzniki.pl/a/symetria-wzgledem-
punktu/DHu3pNelr, multipodręcznik i multićwiczenia  

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 

Cele: 

- wskazanie zależności między działalnością człowieka a zmiana czynników 

środowiskowych wpływających na spadek różnorodności biologicznej, 

- wykazanie, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na eliminowanie 

gatunków, 

- ocenienie wpływu wprowadzania obcych gatunków na bioróżnorodność w 



Polsce 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji); zachęcenie do 

odwiedzenia strony https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-

bioroznorodnosci/D19ogvFoa  

Realizacja podstawy programowej VIII.3, VIII.4 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: Wśród wyrazów złożonych 

Lekcja   online na MS Teams 

Cele: 

Uczeń: 

-rozpoznaje wyrazy złożone: zestawienia, zrosty, złożenia 

-umie wskazać podstawę słowotwórczą i formant 

-właściwie zapisuje wyrazy złożone 

-wie, że część nazw własnych to wyrazy złożone 

Materiały: e- podręcznik, https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-

slowa/DidUOiHsI karta pracy 

 

 

Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: A friend in need - odbiór tekstów słuchanych. Identifying people - 
ćwiczenia w mówieniu (działy 7.5-7.6). 
Cele:  

• Uczeń potrafi odnaleźć w usłyszanym tekście określone  informacje; 

• Uczeń potrafi rozmawiać o ulubionych zwierzętach; 

• Uczeń potrafi opowiedzieć ustnie usłyszaną treść - przekazać ją w 
języku polskim i angielskim; 

• Uczeń zna różne znaczenia czasownika “get” (dostać, kupić, przybyć, 
przynieść, stać się, znaleźć - pracę) i potrafi użyć tego czasownika w 
różnych znaczeniach w zdaniach; 

• Uczeń potrafi zadawać pytania o osoby na zdjęciu, m.in. z użyciem 
zaimka względnego “who”; 

• Uczeń potrafi opisać osoby na zdjęciu; 

• Uczeń potrafi użyć zwrotów z zaimkiem “one” ( Which one?,The one 
who is..., The tall one.) 

 
MS Teams, podręcznik str. 91-92, ćwiczenia str. 75-76, nagranie na eDesk – 
do podręcznika (3.09-11), do ćwiczeń (nr 27 – na lekcji, zadania nr 28,29 – 
zadanie domowe, rozwiązania przesłać na czat);  
 
 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Podwyższenie Krzyża Świętego 
Cele:  
-potrafi własnymi słowami analizować symbolikę krzyża 
-potrafi uzasadnić, dlaczego znak krzyża dla chrześcijan jest ważny 
-dlaczego powinniśmy nosić znak krzyża 
Pomoce: lekcja online na TEAMS, internet, podręcznik 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI

