
Zadania dla klasy VII a na dzień 28-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek  
matematyka 

Temat: Co to jest średnia? 
 Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie średniej arytmetycznej, 
- umie obliczyć średnią arytmetyczną, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.3. 
Lekcja online na MS Teams.  
Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad.1-3 str. 121, podręcznik zad. 1-3 str. 300 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Bożena 
Placek  
j. polski 

Temat: Wyraz podstawowy i pochodny. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję wyrazu podstawowego i pochodnego 

• Określić, czym jest podstawa słowotwórcza i formant 

• Wytłumaczyć, czym jest oboczność 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g ( prezentacja nt. 
wyrazu podstawowego i pochodnego) 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Wie viel kostet das?(1/2) – Ile to kosztuje? 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2, 5.2., 5.3, 6.4, 8.1, 9, 11, 12, 13 

Cele: 

• Nazywanie miary, wagi i opakowań produktów 

• Sporządzanie prostej listy zakupów  

•  Nazwy produktów spożywczych 

• Określenia wagi, miary 

• Nazwy opakowań 

• Odmiana zaimków osobowych w bierniku 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej  

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 
 
Cele: Poznasz walory przyrodnicze województwa pomorskiego i małopolskiego. 
Zrozumiesz różnię między walorami przyrodniczymi a kulturowymi. Dowiesz się, 
które województwa i gminy są najbardziej atrakcyjne pod względem 
turystycznym i w których nocuje najwięcej urlopowiczów. 
Podręcznik s.190-193, zeszyt ćwiczeń s. 117 prezentacja  
https://www.youtube.com/watch?v=dq96x0Yil40 z której wypiszesz 5 walorów 
przyrodniczych wybrzeża Morza Bałtyckiego i 5 walorów kulturowych 
Małopolski. 
Lekcja na MS Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g
https://www.youtube.com/watch?v=dq96x0Yil40


Podstawa programowa XI.7 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Żeński układ rozrodczy 

Cele: 

- poznanie budowy i funkcji żeńskiego układu rozrodczego, 

- poznanie budowy i funkcji gamety żeńskiej, 

- sklasyfikowanie żeńskich cech płciowych na pierwszo-, drugo-, trzeciorzędne. 

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

skanu z zeszytu ćwiczeń. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7, 

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o 

Realizacja podstawy programowej: III.12.2, III.12.3 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: May Day, Mothering Sunday i inne zwyczaje wiosenne w Anglii. 
  
Informacje o świętach wiosennych, oglądanie fragmentów nagrań na YouTube, 
u. poznają słownictwo i potrafią opowiadać i napisać o świętach wiosennych  
MS Teams, You Tube  

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 28-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Żeński układ rozrodczy 

Cele: 

- poznanie budowy i funkcji żeńskiego układu rozrodczego, 

- poznanie budowy i funkcji gamety żeńskiej, 

- sklasyfikowanie żeńskich cech płciowych na pierwszo-, drugo-, trzeciorzędne. 

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

skanu z zeszytu ćwiczeń. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7, 

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o 

Realizacja podstawy programowej: III.12.2, III.12.3 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Co to jest średnia? 
 Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie średniej arytmetycznej, 
- umie obliczyć średnią arytmetyczną, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.3. 
Lekcja online na MS Teams.  
Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad.1-3 str. 121, podręcznik zad. 1-3 str. 300 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 
 
Cele: Poznasz walory przyrodnicze województwa pomorskiego i małopolskiego. 
Zrozumiesz różnię między walorami przyrodniczymi a kulturowymi. Dowiesz się, 
które województwa i gminy są najbardziej atrakcyjne pod względem 
turystycznym i w których nocuje najwięcej urlopowiczów. 
Podręcznik s.190-193, zeszyt ćwiczeń s. 117 prezentacja  
https://www.youtube.com/watch?v=dq96x0Yil40 z której wypiszesz 5 walorów 
przyrodniczych wybrzeża Morza Bałtyckiego i 5 walorów kulturowych 
Małopolski. 
Lekcja na MS Teams 
Podstawa programowa XI.7 

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o
https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o
https://www.youtube.com/watch?v=dq96x0Yil40


 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Wyraz podstawowy i pochodny. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję wyrazu podstawowego i pochodnego 

• Określić, czym jest podstawa słowotwórcza i formant 

• Wytłumaczyć, czym jest oboczność 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g ( prezentacja nt. 
wyrazu podstawowego i pochodnego) 

 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Wie viel kostet das?(2/2) – Ile to kosztuje? 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2, 5.2., 5.3, 6.4, 8.1, 9, 11, 12, 13 

Cele: 

• Nazywanie miary, wagi i opakowań produktów 

• Sporządzanie prostej listy zakupów 

• Nazwy produktów spożywczych 

• Określenia wagi, miary 

• Nazwy opakowań 

• Odmiana zaimków osobowych w bierniku 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej  

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: John Paul II – A Pope Who Made History – video worksheet. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie oglądają film w języku angielskim poświęcony biografii Jana Pawła II, 
następnie rozmawiają z nauczycielem o swoich wrażeniach związanych z 
filmem.  
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 28-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Tych błędów można uniknąć 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-rozpoznaje błąd językowy i jego różne rodzaje 

-stosuje poprawne formy gramatyczne 

-poprawnie zapisuje imiesłowowy równoważnik zdania w wypowiedzeniu złożonym 

-rozróżnia style 

https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g


-wskazuje sylaby akcentowane 

-wyjaśnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu lub pisowni 

Materiały: karta pracy, podręcznik, Polimaty ,odc. 30 

https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim

&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Podstawa programowa: I.2.1, II.3.3, II.2. 2,II.1.7, II.1.4,II.2.6,II.2.7,IV.1 

-- 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Ewolucja i jej dowody 

Cele: - wyjaśnienie procesu ewolucji, 

- omówienie pośrednich i bezpośrednich dowodów ewolucji, 

- analizowanie ogniw pośrednich ewolucji, 

- poznanie różnic między narządami homologicznymi i analogicznymi. 

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

Wykorzystanie prezentacji multimedialnej z wydawnictwa Nowa Era oraz  Multiteki 

Puls życia 8. 

Realizacja podstawy programowej: VI.1 

Anna 
Brzęczek  
matematyk
a 

Temat: Ile jest możliwości? 

Cele, po lekcji uczeń: 

- wie, że wyniki doświadczeń losowych można przedstawić w różny sposób,- umie 

opisać wyniki doświadczeń losowych lub przedstawić je za pomocą tabeli,- umie 

obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując sporządzony przez siebie opis lub 

tabelę,- umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, 

stosując regułę mnożenia,- umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę 

mnożenia oraz regułę dodawania.Realizacja podstawy programowej: XVI.1, 

XVI.2Lekcja online na MS Teams. Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad.1-6 str. 108-

110Materiały pomocnicze: HYPERLINK "https://epodreczniki-mnozenia-regula-

dodawania/DizpZTzcg, multipodręcznik i multićwiczenia 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Wie komme ich zum Markt? (2/2) – Jak dojść na rynek?  

Podstawa programowa: .8; II.5; III.4; IV.1; VI.3; XI  

Cele: · Opisywanie drogi · Pytanie o drogę · Słownictwo niezbędne do opisu drogi · 

Przyimki z biernikiem · Korzystanie z tablicy leksykalnej Samodzielne formułowanie 

reguły gramatycznej Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h 

dydaktyczne. Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki. 
 
Cele: Określisz płożenie geograficzne Arktyki i Antarktyki. Poznasz poszczególne 
elementy środowiska przyrodniczego obszarow okołobiegunowych. Dowiesz się 
jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów 
okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian. 
Podręcznik s.172-173, ćwiczenia 1,2,3 s.80,81. 
 Prezentacja  https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE 
Lekcja online na MS Teams 
Podstawa programowa XVIII.1 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Kardynał Wyszyński – być kimś więcej… 

Lekcja online na MT 

Cele: 

-Pogłębienie świadomości chrześcijańskiej tożsamości 

-Wzbudzenie chęci dążenia do świętości jako wyzwania 

-Zna główne fakty z życia kard. Wyszyńskiego 

Pomoce: 

https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE


Podręcznik, internet, platforma teams 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 28-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona 
Knura 
j. angielski 
gr II 

Where do they toss the caber? - culture. Gdzie rzucają palem? - elementy kultury. 

 

MS Teams, podr. Str. 71, nagrania video na eDesk na temat Highland Games w 

Szkocji, rozmowa o narodowych dyscyplinach sportu w różnych krajach, projekt (w 

grupach):  przygotowanie prezentacji ppt lub word na temat narodowych dyscyplin 

sportu. 

 

Z podst. progr.:  II.1,10,14; III.1,6; IV.1,5,6; V.1,6,8; VI.1,3,4,5; VIII.1,2; IX.1; XI, XII, 

XIII, XIV 

Iwona 
Knura 
j. angielski 
gr. I  

Where do they toss the caber? - culture. Gdzie rzucają palem? - elementy kultury. 

 

MS Teams, podr. Str. 71, nagrania video na eDesk na temat Highland Games w 

Szkocji, rozmowa o narodowych dyscyplinach sportu w różnych krajach, projekt (w 

grupach):  przygotowanie prezentacji ppt lub word na temat narodowych dyscyplin 

sportu. 

 

Z podst. progr.:  II.1,10,14; III.1,6; IV.1,5,6; V.1,6,8; VI.1,3,4,5; VIII.1,2; IX.1; XI, XII, 

XIII, XIV 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Ewolucja i jej dowody 

Cele: - wyjaśnienie procesu ewolucji, 

- omówienie pośrednich i bezpośrednich dowodów ewolucji, 

- analizowanie ogniw pośrednich ewolucji, 

- poznanie różnic między narządami homologicznymi i analogicznymi. 

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

Wykorzystanie prezentacji multimedialnej z wydawnictwa Nowa Era oraz  Multiteki 

Puls życia 8. 

Realizacja podstawy programowej: VI.1 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 

Temat: Tych błędów można uniknąć 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-rozpoznaje błąd językowy i jego różne rodzaje 

-stosuje poprawne formy gramatyczne 

-poprawnie zapisuje imiesłowowy równoważnik zdania w wypowiedzeniu złożonym 

-rozróżnia style 

-wskazuje sylaby akcentowane 

-wyjaśnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu lub pisowni 

Materiały: karta pracy, podręcznik, Polimaty ,odc. 30 

https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polski

m&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Podstawa programowa: I.2.1, II.3.3, II.2 .2,II.1.7, II.1.4,II.2.6,II.2.7,IV.1 

 

 

https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Anna 
Brzęczek  
fizyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z optyki. 
Cel: Powtórzenie wiadomości z optyki i utrwalenie umiejętności konstrukcji obrazów 
powstających w zwierciadłach i soczewkach i rozwiązywania zadań. 
Realizacja podstawy programowej: IX.1-11. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik Test 1,2 str. 274-276. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Kardynał Wyszyński – być kimś więcej… 

Lekcja online na MT 

Cele: 

-Pogłębienie świadomości chrześcijańskiej tożsamości 

-Wzbudzenie chęci dążenia do świętości jako wyzwania 

-Zna główne fakty z życia kard. Wyszyńskiego 

Pomoce: 

Podręcznik, internet, platforma teams 

 

 


