
Zadania dla klasy VII a na dzień 07-05-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Pola i siatki graniastosłupów - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń:  
- rozumie zasadę kreślenia siatki, 
- umie rozpoznać siatkę graniastosłupa prostego, 
- umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub 
czworokąta, 
- umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni 
graniastosłupa prostego. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 2,.4,5,6,8 str. 271, 272. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Kim jest podmiot liryczny w wierszu C. Norwida pt. “Moja piosnka”? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Określić ogólnie , kto to jest podmiot liryczny 

• Przedstawić osobę mówiącą w “ Mojej piosnce” 

• Nazwać uczucia towarzyszące podmiotowi lirycznemu  

Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://www.szkolnictwo.pl/test,10,2935,5,liryka 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Deutsche essen international (2/2) – 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 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł. 
Cele: dowiesz się z jakich źródeł uzyskuje się energię, a także które ztych 
źródeł są odnawialne, a które nie. Poznasz czynniki wpływające na rozwój 
energetyki w województwach łódzkim i pomorskim. Zdobędziesz najważniejsze 
informacje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju. 
Samodzielna praca z prezentacją 
https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c 
Na podstawie materiałów z prezentacji zrób notatkę i wykonaj w ćw. 1,2,3 
s.106 
Podstawa programowa XI.1 

Aleksandra 
Kowalska 

T: Budowa i działanie narządu wzroku 

Cele: 

https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c


Biologia  - poznanie, czym są zmysły, 

- poznanie budowy i funkcji oka, 

- poznanie, jak powstaje obraz 

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

(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 7; strona: 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna  

Realizacja podstawy programowej: III.10.1 

Iwona Knura 
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: Take care! - zadania w oparciu o materiał video  na My English Lab 6 
 
Wspólne rozwiązywanie zadań Video Based Activities z działu 6: zdrowie, 
miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu w present simple, określanie 
czasu (godziny); 
Słuchanie, czytanie, przekazywanie treści obejrzanego materiału (ustnie i 
pisemnie), środki językowe. 
 
MS Teams, My English Lab 
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Budowa i działanie narządu wzroku 

Cele: 

- poznanie, czym są zmysły, 

- poznanie budowy i funkcji oka, 

- poznanie, jak powstaje obraz 

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

(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 7; strona: 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna  

Realizacja podstawy programowej: III.10.1 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Pola i siatki graniastosłupów - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń:  
- rozumie zasadę kreślenia siatki, 
- umie rozpoznać siatkę graniastosłupa prostego, 
- umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub 
czworokąta, 
- umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni 
graniastosłupa prostego. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 2,.4,5,6,8 str. 271, 272. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł. 
Cele: dowiesz się z jakich źródeł uzyskuje się energię, a także które ztych 
źródeł są odnawialne, a które nie. Poznasz czynniki wpływające na rozwój 
energetyki w województwach łódzkim i pomorskim. Zdobędziesz najważniejsze 
informacje dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju. 
Samodzielna praca z prezentacją 

https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna
https://epodreczniki.pl/a/oko---narzad-wzroku/DJaCYwpna


https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c 
Na podstawie materiałów z prezentacji zrób notatkę i wykonaj w ćw. 1,2,3 
s.106 
Podstawa programowa XI.1 
 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Kim jest podmiot liryczny w wierszu C. Norwida pt. “Moja piosnka”? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Określić ogólnie , kto to jest podmiot liryczny 

• Przedstawić osobę mówiącą w “ Mojej piosnce” 

• Nazwać uczucia towarzyszące podmiotowi lirycznemu  

Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://www.szkolnictwo.pl/test,10,2935,5,liryka 

 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Was isst man zum Frühstück? – Co jemy na śniadanie?(1/2) 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2,4.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 12, 13 

Cele: 

• Nazywanie artykułów spożywczych 

• Opowiadanie, co uczeń jada na śniadanie 

• Dowiadywanie się, co jedzą inne osoby 

• Zaimek nieosobowy man 

• Czasownik z zaimkiem nieosobowym man 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

Lekcja realizowana online na platformie MS Teams; przewidziana na dwie 

jednostki dydaktyczne. 

Pomoce: podręcznik, książka ćwiczeń, materiały filmowe i obrazkowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=CU-GTKKz7T0 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 
(dodatkowy) 

T: Check yourself – utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 9. 
 
Lekcja na MS Teams. 
 
Uczniowie utrwalają poznane wiadomości i umiejętności z rozdziału 9 - 
słownictwo związane z ukształtowaniem terenu, krajobrazem, sprzętem 
potrzebnym do uprawiania sportów, nazwy różnego rodzaju aktywności 
wykonywanych na świeżym powietrzu; czas gramatyczny present perfect; 
pytanie o pozwolenie, udzielanie i odmawianie pozwolenia – uczniowie pracują 
z zeszytem ćwiczeń.  
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 

Treść zadań do realizacji 

https://www.youtube.com/watch?v=PLi2W4bHB2c
https://www.youtube.com/watch?v=CU-GTKKz7T0


Przedmiot  
(wpisać) 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Głoski i ich rodzaje- ćwiczenia 

Lekcja online na MS Teams 

Cele: 

-utrwalenie pojęć głoska, litera 

-doskonalenie umiejętności podziału na głoski i litery 

-utrwalenie funkcji litery “i” 

-doskonalenie rozpoznawania typów głosek: dźwięczna, bezdźwięczna, ustna, 

nosowa, twarda, miękka 

-utrwalenie zasad ortografii- pisowni -ę, -ą 

Materiały- e- podręcznik, karta pracy 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody 

Cele: 

- rozpoznanie zasobów przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się, 

- wykazanie skutków niewłaściwej eksploatacji zasobów, 

- wyjaśnienie, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju, 

- wskazanie działań prowadzących do poprawy stanu środowiska, 

- uzasadnienie konieczności segregacji odpadów 

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

(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 8 

Realizacja podstawy programowej: VI.3, VII.9, VIII.3 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Długość okręgu - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć obwód figury składającej się wielokrotności ćwiartek okręgu,- 
umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur,- 
rozumie sposób wyznaczenia liczby,- umie rozwiązać zadania tekstowe 
związane z długością okręgu,- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z 
porównywaniem 
obwodów figur.Realizacja podstawy programowej: XIV.1, XIV.2.Lekcja online 
na MS Teams. 
Zeszyt ćwiczeń zad. 8-11 str.101,102. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Kompasstraining 4 – Das Leben schreibt Geschichten. Powtórzenie 

słownictwa w zakresie rozdziału 4 – Życie pisze historie. 

Cele rozdziału:  

• opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości 

• tworzyć czas przeszły Perfekt 

• zapytać rozmówcę o wydarzenia z przeszłości 

• nazwać części ciała i dolegliwości oraz lekarzy specjalistów 

• opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości 

• tworzyć czas przeszły Perfekt 

• stosować zwroty określające emocje 

• dowiedzieć się od rozmówcy o wydarzenia z przeszłości 

• prowadzić rozmowy podczas wizyty u lekarza 

Lekcja online na platformie MS Teams. Poomce: Książka ćwiczeń, słownik 

Barbara 
Podsiadło  

Temat: Ludność Austalii 
Cele: Opiszesz rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności Australii oraz 



Geografia wskażesz ich przyczyny. Poznasz najważniejsze miasta tego kraju. 
Lekcja one line na MS Teams 
Podstawa programowa XVII.2 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 

Cele: 

-opisuje najważniejsze wydarzenia życia Św. Stanisława Kostki 

-formułuje zasady postępowania wypływające z przykładu życia świętego 

-definiuje pojęcie PATRON 

Lekcja prowadzona na platfotmie TEAMS 

Pomoce: internet, podręcznik, film 
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura 
j. angielski gr II 

Temat: Exam Skills - Zadania egzaminacyjne na słuchanie, czytanie i środki 

językowe (dział 7) 

 

• Zna słownictwo dotyczące prac w domu i wolnego czasu, hobby 

• Doskonalenie umiejętności słuchania i czytania 

• Zna i stosuje konstrukcję drugiego trybu warunkowego 

 

MS Teams, nagrania na eDesk 

Ćwiczenia str. 85 

  

Iwona Knura 
j. angielski gr. I  

Temat: Exam Skills - Zadania egzaminacyjne na słuchanie, czytanie i środki 

językowe (dział 7) 

 

• Zna słownictwo dotyczące prac w domu i wolnego czasu, hobby 

• Doskonalenie umiejętności słuchania i czytania 

• Zna i stosuje konstrukcję drugiego trybu warunkowego 

 

MS Teams, nagrania na eDesk 

Ćwiczenia str. 85 

 

Aleksandra 
Kowalska 
Biologia 

T: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody 

Cele: 

- rozpoznanie zasobów przyrody w aspekcie możliwości ich odnawiania się, 

- wykazanie skutków niewłaściwej eksploatacji zasobów, 

- wyjaśnienie, na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju, 

- wskazanie działań prowadzących do poprawy stanu środowiska, 

- uzasadnienie konieczności segregacji odpadów 

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

(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 8 

Realizacja podstawy programowej: VI.3, VII.9, VIII.3 

Celina 
Szafraniec 

Temat: Głoski i ich rodzaje- ćwiczenia 

Lekcja online na MS Teams 



j. polski Cele: 

-utrwalenie pojęć głoska, litera 

-doskonalenie umiejętności podziału na głoski i litery 

-utrwalenie funkcji litery “i” 

-doskonalenie rozpoznawania typów głosek: dźwięczna, bezdźwięczna, ustna, 

nosowa, twarda, miękka 

-utrwalenie zasad ortografii- pisowni -ę, -ą 

Materiały- e- podręcznik, karta pracy 

 

 

 

Anna Brzęczek  
fizyka 

Temat: Soczewki i jej zdolność skupiająca. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem zdolności skupiającej soczewki wraz z jej jednostką (1 
D),  
- posługuje się pojęciami: ogniska i ogniskowej, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez 
soczewkę skupiającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez 
soczewkę rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej. 
Realizacja podstawy programowej: IX.7. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka z podręcznika 258, zad.1-3, str.258,259 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 

Cele: 

-opisuje najważniejsze wydarzenia życia Św. Stanisława Kostki 

-formułuje zasady postępowania wypływające z przykładu życia świętego 

-definiuje pojęcie PATRON 

Lekcja prowadzona na platfotmie TEAMS 

Pomoce: internet, podręcznik, film 

 

 


