
Zadania dla klasy VII a na dzień 03-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Prawo zachowania masy 

Cele: ( Po lekcji uczeń): - podaje teść prawa zachowania masy,  

- wykonuje obliczenia z zastosowaniem prawa zachowania masy 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word). Wideorozmowa ze wspólnym pracowaniem na danym dokumencie. 

Materiały dodatkowe: epodręcznik: https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-

stalosci-skladu/D89jhEM1W (schematy, film, przykłady rozwiązań zadań) 

Realizacja podstawy programowej: III.7, III.3 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku. 

Lekcja online na platformie MS Teams 

Cele: 

• Potrafisz omówić przyczyny, przebieg i skutki rewolucji z lat 1905-1907 na 

ziemiach polskich 

• Wymieniasz powstałe organizacje niepodległościowe  

• Wymieniasz i charakteryzujesz orientacje polityczne Polaków przed I wojną 

światową 

1. Podr. s 141-145 

2. Notatka do wklejenia  

3. Materiały z epodręczniki.pl 
Realizacja podstawy programowej XXIV.4 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Zdania złożone współrzędnie - ćwiczenia. 
Lekcja online na MS Teams 
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Rozpoznać rodzaje zdań złożonych współrzędnie 

• Samodzielnie stworzyć wskazany typ zdania złożonego współrzędnie 

• Przedstawić zdania na wykresie 
Pomoce dydaktyczne: 

Podręcznik “Nowe słowa na start”, epodreczniki.pl 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Moc i jej jednostki. 
Po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem mocy i wyraża ją w jednostce układu SI, 
- stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana, 
- posługuje się wzorem na obliczanie mocy chwilowej, 
- wymienia przykładowe wartości mocy różnych urządzeń. 
Realizacja podstawy programowej: III.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik - notatka do zeszytu, zad. 1,2,3,4,6 str.208 
 Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne  
https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs 
https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw 

 Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: An unusual school (Niezwykła szkoła) - ćwiczenia w słuchaniu. 
 
Cele lekcji: 

− uczeń zna słownictwo związane ze szkołą i edukacją, 

− uczeń potrafi odnaleźć konkretne informacje w tekście mówionym, 

− uczeń potrafi mówić i napisać o swojej szkole i ulubionych przedmiotach 
szkolnych. 

Praca przez MS Teams z podręcznikiem (str. 99) i nagraniami na eDesk, aktywne 
słuchanie, odpowiadanie na pytania i samodzielne wypowiedzi uczniów. 
 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W
https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W
https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs
https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw


Zadanie domowe: Napisać 10 zdań o swojej szkole (opisać budynek, ilość 
pomieszczeń, jakie są, ile uczniów, ulubione przedmioty, zajęcia dodatkowe it.), 
zadanie przesłać nauczycielowi przez “czat”. 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.  
Cele lekcji: 
Uczeń potrafi: • zdefiniować pojęcie savoir–vivre’u, • wymienić sytuacje, w których 
stosowanie form grzecznościowych ułatwia kontakty społeczne i uwalnia od 
negatywnych emocji i konfliktów, • przedstawić różne postacie etykiety, • przedstawić 
zasady savoir- -vivre’u w konkretnych sytuacjach rodzinnych, towarzyskich i 
społecznych, • wymienić pięć zasad asertywności (sztuka dobrej odmowy), Uczeń 
uświadomi sobie, że: • kompromitujące zachowania są nietaktowne i utrudniają 
kontakty społeczne, • przestrzeganie dobrych manier to także troska o innych, aby 
czuli się dobrze w naszej obecności.   
Wymagania ogólne: II, IV Wymagania szczegółowe: I.7,12, IV.4 
Seria filmów edukacyjnych: “Rodzinne przeboje. W dobrym tonie” 
https://www.youtube.com/watch?v=W-VyQpx2b0g 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 03-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Kultura polska na przełomie XIX/XX wieku.  

Lekcja prowadzona na MS Teams online 

Cele:   

- jak rozwijała się polska kultura pod zaborami 

- jakie były dokonania polskiego pozytywizmu 

- jakie były osiągnięcia polskiej sztuki ma przełomie XIX i XX w. 

Praca z podręcznikiem s.148-151 i kartą pracy z zeszytu ćwiczeń (8 umieszczone w 

plikach na MS Teams) pod kierunkiem nauczyciela.  

Realizacja podstawy programowej:  XXIII.4 

 Prezentacja: Kultura polska: https://prezi.com/fezdz2cz24ae/temat-kultura-polska-na-

przeomie-xix-i-xx-wieku/ 

Malarstwo polskie w drugiej połowie XIX w i na początku XX.: 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIRKPOBy2A 

Józef Chełmoński – malarstwo   https://www.youtube.com/watch?v=CzWIoZ5clsw 

 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Prawo zachowania masy 

Cele: ( Po lekcji uczeń): - podaje teść prawa zachowania masy,  

- wykonuje obliczenia z zastosowaniem prawa zachowania masy 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word). Wideorozmowa ze wspólnym pracowaniem na danym dokumencie. 

Materiały dodatkowe: epodręcznik: https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-

stalosci-skladu/D89jhEM1W (schematy, film, przykłady rozwiązań zadań) 

Realizacja podstawy programowej: III.7, III.3 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: “Jobs - vocabulary; poznajemy słownictwo związane z pracą.” 
 
Lekcja online na MT z wykorzystaniem podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz materiałów 
udostępnionych uczniom przez nauczyciela. 
 
Uczniowie poznają słownictwo związane z pracą (nazwy zawodów, wyrażenia 
związane z wykonywaniem pracy, itp..), rozmawiają na temat zalet i wad 
poszczególnych zawodów, na podstawie wysłuchanego tekstu próbują zdecydować, 
jaki zawód wykonują poszczególne osoby, na podstawie opisów osób wybierają dla 
niej odpowiedni zawód. 

https://www.youtube.com/watch?v=W-VyQpx2b0g
https://prezi.com/fezdz2cz24ae/temat-kultura-polska-na-przeomie-xix-i-xx-wieku/
https://prezi.com/fezdz2cz24ae/temat-kultura-polska-na-przeomie-xix-i-xx-wieku/
https://www.youtube.com/watch?v=qjIRKPOBy2A
https://www.youtube.com/watch?v=CzWIoZ5clsw
https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W
https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W


 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Moc i jej jednostki. 
Po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem mocy i wyraża ją w jednostce układu SI, 
- stosuje do obliczeń związek mocy z pracą i czasem, w którym została wykonana, 
- posługuje się wzorem na obliczanie mocy chwilowej, 
- wymienia przykładowe wartości mocy różnych urządzeń. 
Realizacja podstawy programowej: III.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik - notatka do zeszytu, zad. 1,2,3,4,6 str.208 
 Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne  
https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs 
https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Zdania złożone współrzędnie - ćwiczenia. 
Lekcja online na MS Teams 
Po zajęciach uczeń potrafi:  

• Rozpoznać rodzaje zdań złożonych współrzędnie 

• Samodzielnie stworzyć wskazany typ zdania złożonego współrzędnie 

• Przedstawić zdania na wykresie 
Pomoce dydaktyczne: 

Podręcznik “ Nowe słowa na start”, epodreczniki.pl 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Praca na Scratch- kodowanie 
Lekcja online na MS Teams 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 03-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Nazwiska- odmieniać czy nie? 
Cele: uczeń poznaje i stosuje normę językową dotyczącą odmiany nazwisk, umie 
wyjaśnić pochodzenia własnego nazwiska 
Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online 
Pomoce: e –podrecznik, e- ćwiczenia 
 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat lekcji: Świat po II w. św. - l. powtórz. 
Punkty do opracowania: 
Zgodnie z zapisem tradycyjnym l. powtórz. Str. 101 
Materiał podręcznik str. 101 – 156 
Sprawdzian w formie online prześlę na następne zajęcia, czas wykonania będzie 
wydłużony i do przesłania. 
 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z proporcji. 

Cel: Utrwalenie wiadomości z proporcji przed egzaminem gimnazjalnym. 

Realizacja podstawy programowej: VII.1-3. 

Lekcja na MS Teams online. 

Rozwiązywanie zadań i testów: szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl 

Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Węglowodory – co już wiem? 

  

Cele: Cele: (Po lekcji uczeń): 

• zna wzory, definicje, reakcje alkanów, alkenów, alkinów, 

• zna właściwości i zastosowanie metanu, etenu, etinu, 

• zna reakcje spalania węglowodorów oraz przyłączania np.bromu, wodoru do 

węglowodorów nienasyconych 

Lekcja online na MS Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=1mgL63oCXqs
https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw


Materiały do zajęć udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania (karta pracy) . 

Materiały dodatkowe: epodręcznik: 

https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-

wegla/DrJjWPXCE  

Dla chętnych http://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-

nienasyconych/D6EpMSBXK 

Realizacja podstawy programowej: VIII.1-10 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: “A short story about friendship – writing; krótkie opowiadanie o przyjaźni, czyli jak 
napisać opowiadanie - ćwiczenia w pisaniu.” 
 
Lekcja na MS Teams online. Nauczyciel udostępnia uczniom teksty, materiały 
pomocne do realizacji tematu lekcji. 
 
Uczniowie rozwijają umiejętność opowiadania, tego, co widzą na obrazkach; analizują 
przykładowe opowiadanie w podręczniku; zapoznają się z podstawowymi zwrotami, 
pomocnymi w przypadku napisania własnego tekstu; piszą własny tekst w oparciu o 
wymagane informacje. 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 03-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z proporcji. 

Cel: Utrwalenie wiadomości z proporcji przed egzaminem gimnazjalnym. 

Realizacja podstawy programowej: VII.1-3. 

Lekcja na MS Teams online. 

Rozwiązywanie zadań i testów: szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl 

Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Nazwiska- odmieniać czy nie? 
Cele: uczeń poznaje i stosuje normę językową dotyczącą odmiany nazwisk, umie 
wyjaśnić pochodzenia własnego nazwiska 
Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online 
Pomoce: e –podrecznik, e- ćwiczenia 
 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Węglowodory – co już wiem? 

  

Cele: Cele: (Po lekcji uczeń): 

• zna wzory, definicje, reakcje alkanów, alkenów, alkinów, 

• zna właściwości i zastosowanie metanu, etenu, etinu, 

• zna reakcje spalania węglowodorów oraz przyłączania np.bromu, wodoru do 

węglowodorów nienasyconych 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania (karta pracy) . 

Materiały dodatkowe: epodręcznik: 

https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-

wegla/DrJjWPXCE  

Dla chętnych http://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-

nienasyconych/D6EpMSBXK 

Realizacja podstawy programowej: VIII.1-10 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Lekcja 2. Powojenna odbudowa 
Cele: uczeń rozumie ogrom zniszczeń wywołanych przez wojnę; 
 dowiem się: jakie były plany odbudowy kraju, 
- jak przebiegała reforma rolna 
- jakie były skutki nacjonalizacji przemysłu i gospodarki planowej. 

https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-wegla/DrJjWPXCE
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-wegla/DrJjWPXCE
http://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
http://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-wegla/DrJjWPXCE
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-wegla/DrJjWPXCE
http://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
http://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK


Lekcja w formie samodzielnej pracy ucznia z podręcznikiem, zeszytem przedmiotowym 
i kartą pracy (w plikach). 
Podręcznik s.172-175 – przeczytać uważnie lekcję, zrobić notatkę w punktach 
(pomocne ćwiczenia ze s. 175 podręcznik), uzupełnić kartę pracy (odesłać).                  
 Realizacja podstawy programowej: XXVIII.1 
  
Dla chętnych materiały pomocnicze: 
·         Lekcja z e-podręcznika 
·         Audycja radiowa 
·         Film z YouTube 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Eine Überraschung - Niespodzianka. (2/2) 

Cele lekcji:  

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Wyrażanie emocji  

• Wyrażenia oznaczające emocje 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników rozdzielnie złożonych 

• Odmiana czasowników haben i sein w Präteritum 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne.  

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team 2 i książka ćwiczeń (rozdział 4, 

podrozdział 3) 

Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  

Realizacja podstawy programowej: I.5; II.5; III.1, III.4; IV.1, IV.2; V.1, V.2, V.7; VII.13 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/miedzy-propaganda-a-rzeczywistoscia-w-prl/DDAtcheAR
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/687898,Co-zawzietosc-wroga-zniszczyla-wysilek-narodu-odbuduje
https://www.youtube.com/watch?v=nDe7WM26CN4

