
Zadania dla klasy VII a na dzień 30-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Przykłady graniastosłupów. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie prostopadłościanu, graniastosłupa prostego, graniastosłupa 
pochyłego, graniastosłupa prawidłowego, 
- zna budowę graniastosłupa, 
- rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów, 
- umie wskazać na rysunku i modelu graniastosłupa prostego krawędzie i 
ściany prostopadłe oraz równoległe, 
- umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa, 
- umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym, 
- umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.264,265, zeszyt ćwiczeń zad.1-5 
str.110,111. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-
prosty/DsD465qva,  
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup---opis/De2MXMRdK, 
multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Poznajemy balladę “ Dusiołek” B. Leśmiana. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Opowiedzieć historię Bajdały  

• Scharakteryzować tytułowego Dusiołka 

• Podać definicję ballady 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/dusiolek 

Katarzyna 

Franica 

j. niemiecki 

Temat: Rozdział powtórzeniowy „Teste dich selbst 4”  

podsumowanie rozdziału Schule-szkoła;  

Cele lekcji:  

• przypomnienie podstawowych strategii uczenia się,  

• sprawdzenie poziomu własnych umiejętności i sprawności ucznia 

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 

https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/DsD465qva
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/DsD465qva
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup---opis/De2MXMRdK


• 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. 

Zadanie – test samooceny do wypełnienia na platformie 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Powódź tysiąclecia. 
Cele: uczeń zapozna się z największą powodzią, która dotknęła obszar 
Raciborszczyzny oraz jej skutkami.  
Praca własna na podstawie materiałów archiwalnych 
https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia  

T: Higiena i choroby układu nerwowego 

Cele: 

- poznanie czynników wywołujących stres, 

- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, 

- określenie znaczenia snu w funkcjonowaniu człowieka, 

- poznanie wybranych chorób układu nerwowego i zasad ich profilaktyki 

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

z lekcji, krzyżówka), filmy i animacje z Multiteki  - Puls życia 7, podręcznik str. 

185-189. 

Choroby: https://www.youtube.com/watch?v=-EVKJMxz0BM  

stres: https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU  

Realizacja podstawy programowej: III.9.4, III.9.5 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: My home, my town – zadania oparte na filmach (MyEnglishLab 5) 
  
Cele: 
- u. potrafi odnaleźć określone informacje w słuchanym tekście w materiale 
video; 
- u. zna słownictwo dotyczące tematu: miejsce zamieszkania, miasto; 

https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc
https://www.youtube.com/watch?v=-EVKJMxz0BM
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU


- u. potrafi przekazać w j. pol. i ang. usłyszane informacje; 
- u. potrafi samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe. 
  
MS Teams, praca grupy z nauczycielem na MyEnglishLab – video based 
activities i online workbook dział 5. 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 30-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Higiena i choroby układu nerwowego 

Cele: 

- poznanie czynników wywołujących stres, 

- poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, 

- określenie znaczenia snu w funkcjonowaniu człowieka, 

- poznanie wybranych chorób układu nerwowego i zasad ich profilaktyki 

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

z lekcji, krzyżówka), filmy i animacje z Multiteki  - Puls życia 7, podręcznik str. 

185-189. 

Choroby: https://www.youtube.com/watch?v=-EVKJMxz0BM  

stres: https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU  

Realizacja podstawy programowej: III.9.4, III.9.5 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Przykłady graniastosłupów. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie prostopadłościanu, graniastosłupa prostego, graniastosłupa 
pochyłego, graniastosłupa prawidłowego, 
- zna budowę graniastosłupa, 
- rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów, 
- umie wskazać na rysunku i modelu graniastosłupa prostego krawędzie i 
ściany prostopadłe oraz równoległe, 
- umie określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa, 
- umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym, 
- umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.264,265, zeszyt ćwiczeń zad.1-5 
str.110,111. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-
prosty/DsD465qva,  
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup---opis/De2MXMRdK, 
multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Powódź tysiąclecia. 
Cele: uczeń zapozna się z największą powodzią, która dotknęła obszar 
Raciborszczyzny oraz jej skutkami.  
Praca własna na podstawie materiałów archiwalnych 
https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Poznajemy balladę “ Dusiołek” B. Leśmiana. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń potrafi: 

https://www.youtube.com/watch?v=-EVKJMxz0BM
https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/DsD465qva
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup-prosty/DsD465qva
https://epodreczniki.pl/a/graniastoslup---opis/De2MXMRdK
https://www.youtube.com/watch?v=1jIPma9UUZc


• Opowiedzieć historię Bajdały  

• Scharakteryzować tytułowego Dusiołka 

• Podać definicję ballady 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/dusiolek 
 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Deutsche essen international (1/2) – upodobania kulinarne Niemców  

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.1, 3.2, 8.1, 8.2, 9,12 

Cele lekcji: 

• Poznanie upodobań kulinarnych Niemców 

• Poznanie pochodzenia różnych potraw 

• Podawanie ceny 

• Informowanie o tym, jaką pizzę uczeń lubi 

• Nazwy potraw i napojów 

• Określanie przynależności z przyimkiem von  oraz poprzez dopełniacz 

imion własnych 

• Wyszukiwanie w tekście autentycznym potrzebnych informacji 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

Lekcja online na platformie MS Teams.  

Materiały: podręcznik (rozdział 5/podrozdział 1); książka ćwiczeń 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: My new job – exam skills – rozwijamy umiejętności egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych. Zapoznają się z 
tekstem zamieszczonym w zeszycie ćwiczeń, a następnie decydują, czy 
podane zdania są prawdziwe czy fałszywe - odnosząc się do tekstu. 
Następnie, uzupełniają minidialogi brakującymi fragmentami wypowiedzi w 
języku angielskim. Uczniowie pracują również nad uzupełnieniem luk w tekście 
poprawną formą podanych wyrazów, tak aby tekst był spójny i logiczny.  
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 30-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Świat antyutopii we fragmentach powieści Suzanne Collis “Igrzyska 

śmierci” 

Lekcja online na MS Teams 

Cele: 

Uczeń : 

-określa rodzaj narracji zastosowanej w utworze 

-porządkuje informacje 



-formułuje argumenty na potwierdzenie tezy 

-rzetelnie korzysta z różnych źródeł informacji 

-poznaje znaczenie słów: utopia, antyutopia 

Materiały: podręcznik z Nowej Ery, karta pracy fr. filmu “Igrzyska śmierci” 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną (2) 

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 . Wykorzystanie materiałów z Multiteki – Puls 

życia 8.  

Realizacja podstawy programowej VIII.3, VIII.4 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z symetrii. 
Cel: Powtórzenie wiadomości z symetrii oraz utrwalenie umiejętności 
rozwiązywania zadań i wykonywania konstrukcji dotyczących symetrii. 
Realizacja podstawy programowej: XV.1-4. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Podręcznik zad.1-10 str.228,229, zeszyt ćwiczeń zad. 1-9 str.94-96. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Ich muss zum Internisten gehen (1/2) 

Cele lekcji: 

• Nazywanie lekarzy specjalistów 

• Podawanie przyczyny dolegliwości i ich skutków 

• Rzeczowniki deklinacji słabej – der Chirurg, der Junge 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych; tworzenie nazw 

specjalności lekarskich 

Podstawa programowa: I.5; II.5; III.2, III.4; IV.2; V.2; VI.3  

Lekcja online realizowana na platformie MS Teams; przeznaczona na 2 h 

dydaktyczne 

Materiały: praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. (rozdział4/podrozdział5) 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: warunki naturalne Oceanii. 
Cele: Utrwalisz położenie geograficzne Australii i Oceanii, poznasz na co dzieli 
się Oceania, poznasz endemity występujące na tym obszarze, przypomnisz 
sobie krajobrazy występujące w filmach, które powstały w tym rejonie świata. 
Lekcja prowadzona na MS Teams 
Podręcznik s.159-161, zeszyt ćw. S.171-172, prezentacja 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Dzień Papieski 
Cele:  
-samodzielnie analizuje wskazania św. Jana Pawła II dla młodych 
-zna postać św. Jana Pawła II 
-własnymi słowami wyjaśnia istotę dnia papieskiego 
Pomoce: książka, internet, doświadczenie szkoły 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa


Lekcja prowadzona na platformie TEAMS  

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 30-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Zjawisko rozszczepienia światła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
 - opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu, 
 - opisuje światło białe jako mieszaninę barw, 
 - opisuje światło lasera jako światło jednobarwne; ilustruje to brakiem 
rozszczepienia w pryzmacie, 
 - demonstruje zjawisko rozszczepienia światła w pryzmacie, 
 - wymienia przykłady rozszczepienia światła w różnych ośrodkach optycznych, 
 - rysuje bieg promienia światła monochromatycznego i światła białego po 
przejściu przez pryzmat, 
 - opisuje zjawisko powstawania tęczy. 
 Realizacja podstawy programowej: IX.10, IX.11, IX.14c. 
Lekcja online na MS Teams 
 Notatka z podręcznika str. 249,252, zad.2,4 str. 253. 
 Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-
swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl, 
https://epodreczniki.pl/a/spektakl-na-niebie/DybekVzd7, 
https://epodreczniki.pl/a/film/DPK8iRFAK, e-book Nowa Era. 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z symetrii. 
Cel: Powtórzenie wiadomości z symetrii oraz utrwalenie umiejętności 
rozwiązywania zadań i wykonywania konstrukcji dotyczących symetrii. 
Realizacja podstawy programowej: XV.1-4. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Podręcznik zad.1-10 str.228,229, zeszyt ćwiczeń zad. 1-9 str.94-96. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną (2) 

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 . Wykorzystanie materiałów z Multiteki – Puls 

życia 8.  

Realizacja podstawy programowej VIII.3, VIII.4 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Świat antyutopii we fragmentach powieści Suzanne Collis “Igrzyska 

śmierci” 

Lekcja online na MS Teams 

Cele: 

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl
https://epodreczniki.pl/a/spektakl-na-niebie/DybekVzd7
https://epodreczniki.pl/a/film/DPK8iRFAK
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa


Uczeń : 

-określa rodzaj narracji zastosowanej w utworze 

-porządkuje informacje 

-formułuje argumenty na potwierdzenie tezy 

-rzetelnie korzysta z różnych źródeł informacji 

-poznaje znaczenie słów: utopia, antyutopia 

Materiały: podręcznik z Nowej Ery, karta pracy fr. filmu “Igrzyska śmierci” 

 

 

 

Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 
7. 
  
MS Teams,  zadania na MyEnglishLab (wspólnie, video based activities i 
online workbook dział 7) zapowiedź sprawdzianu z działu 7(za tydzień, 7.05), 
uzupełnianie braków w ćwiczeniach,  podanie zagadnień do sprawdzianu. 
  
I.5, II.1, III.1, IV.1, VI.2,3, VIII.2, X, XIII, XIV  

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Dzień Papieski 
Cele:  
-samodzielnie analizuje wskazania św. Jana Pawła II dla młodych 
-zna postać św. Jana Pawła II 
-własnymi słowami wyjaśnia istotę dnia papieskiego 
Pomoce: książka, internet, doświadczenie szkoły 
Lekcja prowadzona na platformie TEAMS 

 

 


