
Zadania dla klasy VII a na dzień 25-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek  
matematyka 

Temat: Łamigłówki logiczne i matematyczne. 
Materiały pomocnicze: https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/,  
https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/zapalki/ 

Bożena 
Placek  
j. polski 

Temat: Jakie lektury poznaliśmy w klasie VII ? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić tytuły lektur i nazwiska ich autorów 

• Wymienić bohaterów, określić czas , miejsce akcji 

• Przedstawić tematykę  
Pomoce: 

• prezentacja 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Gala na pożegnanie ósmoklasistów. 

Temat: Interregio: An der schoenen blauen Donau. Nad pięknym modrym 

Dunajem. 

Cele: Utrwalenie wiadomości realioznawczych. 

Lekcja online na MS Teams. Praca z filmem. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Gdzie wybrać się na wakacje? 

Przesyłam krótki poradnik. Nie musisz oglądać wszystkich filmików. Możesz 

wybrać to co Cię zainteresuje. Ta forma podróży jest bezpieczna. Zachęcam Cię 

do oglądania różnych programów podróżniczych i w ten sposób czerpać wiedzę 

na temat świata. 

10 najciekawszych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

10 tajemniczych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o 

10 najpiękniejszych miejsc na świecie https://www.youtube.com/watch?v=-

Ww7UN4W1UY 

10 niezwykłych miejsc na świecie 

https://www.youtube.com/watch?v=2jIqC9SnU5Y   

Najpiękniejsze plaże https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Równowaga wewnętrzna organizmu. Podsumowanie pracy rocznej 

Cele: 

- zdefiniowanie pojęcia homeostaza, 

- wyjaśnienie, czym jest zdrowie, 

- określenie czynników wpływających na zdrowie, 

- wskazanie przyczyn chorób cywilizacyjnych. 

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

Wykorzystanie Multiteki Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej:IV.1, IV.2, IV.3 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: In Scotland.  
 
Oglądamy fragmenty filmów o Szkocji: 
Edynburg: https://www.youtube.com/watch?v=pjUCfmzajM8  

https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/
https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/zapalki/
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q
https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww7UN4W1UY
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww7UN4W1UY
https://www.youtube.com/watch?v=2jIqC9SnU5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI
https://www.youtube.com/watch?v=pjUCfmzajM8


Jak się przygotowuje  “haggis”?: 
https://www.youtube.com/watch?v=MuEmB7frgTI&list=RDNDyTFllY9iI&index=4 
Kim był Robert Burns? Kiedy Szkoci obchodzą jego święto? 
https://www.youtube.com/watch?v=qMxIBqpryG0 
 
Lekcja online na MS Teams. 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 25-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Równowaga wewnętrzna organizmu. Podsumowanie pracy rocznej 

Cele: 

- zdefiniowanie pojęcia homeostaza, 

- wyjaśnienie, czym jest zdrowie, 

- określenie czynników wpływających na zdrowie, 

- wskazanie przyczyn chorób cywilizacyjnych. 

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

Wykorzystanie Multiteki Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej:IV.1, IV.2, IV.3 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Łamigłówki logiczne i matematyczne. 
Materiały pomocnicze: https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/,  
https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/zapalki/ 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Gdzie wybrać się na wakacje? 

Przesyłam krótki poradnik. Nie musisz oglądać wszystkich filmików. Możesz 

wybrać to co Cię zainteresuje. Ta forma podróży jest bezpieczna. Zachęcam 

Cię do oglądania różnych programów podróżniczych i w ten sposób czerpać 

wiedzę na temat świata. 

10 najciekawszych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

10 tajemniczych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o 

10 najpiękniejszych miejsc na świecie https://www.youtube.com/watch?v=-

Ww7UN4W1UY 

10 niezwykłych miejsc na świecie 

https://www.youtube.com/watch?v=2jIqC9SnU5Y   

Najpiękniejsze plaże https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI 

 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Jakie lektury poznaliśmy w klasie VII ? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić tytuły lektur i nazwiska ich autorów 

• Wymienić bohaterów, określić czas, miejsce akcji 

• Przedstawić tematykę  
Pomoce: 

• prezentacja 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Interregio: An der schoenen blauen Donau. Nad pięknym modrym 

Dunajem. 

https://www.youtube.com/watch?v=MuEmB7frgTI&list=RDNDyTFllY9iI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qMxIBqpryG0
https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/
https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/zapalki/
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q
https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww7UN4W1UY
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww7UN4W1UY
https://www.youtube.com/watch?v=2jIqC9SnU5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI


Cele: 

Utrwalenie wiadomości realioznawczych. 

Lekcja online na MS Teams. Praca z filmem. 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: What are your plans for holidays? - speaking; moje plany na wakacje - 
ćwiczenia w mówieniu. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 25-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Bilans strat i zysków - czego nauczyłem się na języku polskim. 

 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Ewolucja człowieka. Podsumowanie pracy rocznej 

Cele: 

- wskazanie stanowiska systematycznego człowieka, 

- prezentowanie cech wspólnych człowieka i innych człekokształtnych, 

- wykazanie różnic między człowiekiem a innymi naczelnymi, 

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

Realizacja podstawy programowej: VI.3 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Gala ósmoklasisty 2019/20 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Interregio: An der schoenen blauen Donau. Nad pięknym modrym 

Dunajem. 

Cele: 

Utrwalenie wiadomości realioznawczych. 

Lekcja online na MS Teams. Praca z filmem. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Gdzie wybrać się na wakacje? 

Przesyłam krótki poradnik. Nie musisz oglądać wszystkich filmików. Możesz 

wybrać to co Cię zainteresuje. Ta forma podróży jest bezpieczna. Zachęcam 

Cię do oglądania różnych programów podróżniczych i w ten sposób czerpać 

wiedzę na temat świata. 

10 najciekawszych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

10 tajemniczych miejsc w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o 

10 najpiękniejszych miejsc na świecie https://www.youtube.com/watch?v=-

Ww7UN4W1UY 

10 niezwykłych miejsc na świecie 

https://www.youtube.com/watch?v=2jIqC9SnU5Y   

Najpiękniejsze plaże https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q
https://www.youtube.com/watch?v=e95949xV92o
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww7UN4W1UY
https://www.youtube.com/watch?v=-Ww7UN4W1UY
https://www.youtube.com/watch?v=2jIqC9SnU5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI


Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Czy wolna wola istnieje? 

Lekcja online na MT 

Cele: 

-potrafi wyjaśnić co to jest wolna wola 

-czy wolna wola przeszkadza człowiekowi  

Pomoce: internet, youtube, podręcznik, platforma TEAMS 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 25-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura 
j. angielski gr 
II 

Temat: Why don’t you visit Scotland? - rozmowa o planach na wakacje. 

 

Ćwiczenia w mówieniu (plany na wakacje), w drugiej części lekcji oglądamy 

fragmenty filmów o Szkocji: 

Edynburg: https://www.youtube.com/watch?v=pjUCfmzajM8  

Jak się przygotowuje  “haggis”?: 

https://www.youtube.com/watch?v=MuEmB7frgTI&list=RDNDyTFllY9iI&index=4 

Kim był Robert Burns? Kiedy Szkoci obchodzą jego święto? 

https://www.youtube.com/watch?v=qMxIBqpryG0 

 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Iwona Knura 
j. angielski gr. 
I  

Temat: Why don’t you visit Scotland? - rozmowa o planach na wakacje. 
 
Ćwiczenia w mówieniu (plany na wakacje); w drugiej części lekcji 
oglądamy fragmenty filmów o Szkocji: 
Edynburg: https://www.youtube.com/watch?v=pjUCfmzajM8  
Jak się przygotowuje  “haggis”?: 
https://www.youtube.com/watch?v=MuEmB7frgTI&list=RDNDyTFllY9iI&index=4 
Kim był Robert Burns? Kiedy Szkoci obchodzą jego święto? 
https://www.youtube.com/watch?v=qMxIBqpryG0 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Ewolucja człowieka. Podsumowanie pracy rocznej 

Cele: 

- wskazanie stanowiska systematycznego człowieka, 

- prezentowanie cech wspólnych człowieka i innych człekokształtnych, 

- wykazanie różnic między człowiekiem a innymi naczelnymi, 

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

Realizacja podstawy programowej: VI.3 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Bilans strat i zysków - czego nauczyłem się na języku polskim. 

Anna 
Brzęczek  
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z drgań i fal. 
  Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Czy wolna wola istnieje? 

Lekcja online na MT 

https://www.youtube.com/watch?v=pjUCfmzajM8
https://www.youtube.com/watch?v=MuEmB7frgTI&list=RDNDyTFllY9iI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qMxIBqpryG0
https://www.youtube.com/watch?v=pjUCfmzajM8
https://www.youtube.com/watch?v=MuEmB7frgTI&list=RDNDyTFllY9iI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qMxIBqpryG0


Cele: 

-potrafi wyjaśnić co to jest wolna wola 

-czy wolna wola przeszkadza człowiekowi  

Pomoce: internet, youtube, podręcznik, platforma TEAMS 

 

 

 


