
Zadania dla klasy VII a na dzień 05-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Tlenki metali i niemetali 

Cele: 

- poznanie wzorów sumarycznych, sposobów otrzymywania, właściwości 

fizycznych i zastosowań wybranych tlenków 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: IV.2 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Rządy parlamentarne. Zamach majowy i rządy sanacji. 
Uczeń:  

• dowie się, kiedy powołano rząd Władysława Grabskiego, 

•  zrozumiem, że przeprowadzenie reformy walutowej było konieczne i 
będę umiał omówić jej zasady. 

• dowie się, kiedy miał miejsce przewrót majowy i zrozumiem, dlaczego 
doszło do zamachu. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji: podręcznik s.235-244, notatka 
w pliku. 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/rzad-fachowcow-i-
pierwsze-reformy-gospodarcze/D1DZgyHnc 

• Lekcja z e-podręcznika:https://epodreczniki.pl/a/przewrot-majowy-i-
jego-konsekwencje/DFIhqJePy 

• Materiał dodatkowy: 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1110859,Reforma-
monetarna-Wladyslawa-Grabskiego 

• Materiał dodatkowy :https://ninateka.pl/film/przewrot-majowy-polskie-
sto-lat 

Realizacja podstawy programowej: XXVIII.1, XXIX.2, XXIX.3, XXIX.4 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Dramat podmiotu lirycznego w wierszu J. Lieberta “Nadzieja”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Powiedzieć, kim jest podmiot liryczny 

• Nazwać jego uczucia 

• Wskazać środki stylistyczne w wierszu 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-
05052020,47833178 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Parowanie i skraplanie. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rozróżnia i opisuje zjawiska parowania, skraplania i wrzenia, 
- wyjaśnia, od czego zależy szybkość parowania, 
- posługuje się pojęciem ciepła parowania, wyraża je w jednostkach układu SI, 
podaje wzór, 
- wie, jak przeprowadzić doświadczenia pokazujące zjawiska parowania, 
wrzenia i skraplania, 
- wyznacza temperaturę wrzenia wybranej substancji, 
- analizuje zjawisko wrzenia danej substancji jako proces, w którym 
dostarczanie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany jej temperatury, 
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- analizuje tabelę temperatur wrzenia substancji, 
- posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła 
parowania, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z uwzględnieniem ciepła parowania 
- bada zależność temperatury wrzenia substancji od ciśnienia na przykładzie 
wody. 
Realizacja podstawy programowej: IV.9, IV.10a. 
Lekcja online na MS Teams.  
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 259-263, zad. 1-5 str. 264.  
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=lOsgapaJlxI, e-book 
Nowa Era. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

T: Cztery czasy gramatyczne przydatne w zadaniu egzaminacyjnym na 
wypowiedź pisemną. 
 
Przypomnienie zakresu użycia czasów Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple i Future. Pisanie przykładowych emaili ze zwróceniem uwagi na 
kryteria oceny - treści, spójności, bogactwa językowego i poprawności.  
Lekcja online na MS Teams. 
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo  

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania: I, II, VI (I.4, 5, 8, 9,13, III.2, 3, 5, 

IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, V.1, 7, 8, 9) 

Uczeń potrafi: uzasadnić, dlaczego ważny jest w okresie ciąży kontakt matki z 

dzieckiem, podać argumenty za uczestnictwem młodych rodziców w szkole 

rodzenia, określić, czym jest naturalny poród 

i wskazać jego znaczenie dla dziecka, wymienić korzyści karmienia 

naturalnego zarówno dla dziecka, jak i dla matki, wskazać na znaczenie 

miłości rodziców do dziecka od pierwszych chwil 

jego życia, opisać rolę członków rodziny w przyjęciu noworodka, również 

chorego, niepełnosprawnego. 

Uczeń uświadomi sobie, że: macierzyństwo i ojcostwo jest darem i życiowym 

zadaniem, miłość do dziecka jest bezwarunkowa. 

1. Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym okresie życia. 

2. Szkoła rodzenia formą przygotowania do podjęcia ról matki i ojca. 

3. Naturalny poród startem dziecka w życie „bez przemocy”. 

4. Korzyści karmienia naturalnego. 

5. Przyjęcie dziecka, również niepełnosprawnego, do rodziny. 

Praca z tekstem źródłowym. Rozmowa kierowana nt. więzi matki z dzieckiem 

od najwcześniejszych chwil życia. Analiza informacji nt. szkół rodzenia 

(internet, ulotki) 

Wyszukiwanie w cyfrowych źródłach informacji o porodzie naturalnym. Praca z 

filmem edukacyjnym o karmieniu piersią. Analiza wypowiedzi rodziców 

wychowujących dzieci niepełnosprawne. Wypowiedzi (listy) matek 

oczekujących dziecka. Ulotki lub informacje z internetu nt. szkół rodzenia i 

porodzie naturalnym. Film: „Wszystko o karmieniu piersią i pielęgnacji 

noworodka”. Wypowiedzi rodziców dzieci niepełnosprawnych (prasa, internet). 

Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII. Podręcznik „Wędrując ku 

dorosłości” dla klasy VII. 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 05-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 

Treść zadań do realizacji 

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


Przedmiot  
(wpisać) 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Rządy parlamentarne. Zamach majowy i rządy sanacji. 
Uczeń:  

• dowie się, kiedy powołano rząd Władysława Grabskiego, 

• zrozumiem, że przeprowadzenie reformy walutowej było konieczne i 
będę umiał omówić jej zasady. 

• dowie się, kiedy miał miejsce przewrót majowy i zrozumiem, dlaczego 
doszło do zamachu. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji: podręcznik s.235-244, notatka 
w pliku. 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/rzad-fachowcow-i-
pierwsze-reformy-gospodarcze/D1DZgyHnc 

• Lekcja z e-podręcznika:https://epodreczniki.pl/a/przewrot-majowy-i-
jego-konsekwencje/DFIhqJePy 

• Materiał dodatkowy: 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1110859,Reforma-
monetarna-Wladyslawa-Grabskiego 

• Materiał dodatkowy :https://ninateka.pl/film/przewrot-majowy-polskie-
sto-lat 

Realizacja podstawy programowej: XXVIII.1, XXIX.2, XXIX.3, XXIX.4 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Tlenki metali i niemetali 

Cele: 

- poznanie wzorów sumarycznych, sposobów otrzymywania, właściwości 

fizycznych i zastosowań wybranych tlenków 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: IV.2 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Shopping for clothes – a dialogue; idziemy na zakupy - ćwiczenia w 
mówieniu, praca z dialogiem. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie opisują zdjęcie udostępnione w ich podręcznikach. Następnie 
zapoznają się z dialogiem – nauczyciel udostępnia film z platformy eDesk. 
Wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie odczytują dialog z podziałem na role; 
w przypadku pojawienia się wyrazów, zwrotów nieznanych uczniowie zapisują 
je do zeszytu wraz z tłumaczeniami. Uczniowie odpowiadają na pytania 
nauczyciela związane z dialogiem. Następnie analizują zamieszczoną w 
podręczniku tabelkę - starają się zapamiętać przydatne zwroty. Uzupełniają 
ćwiczenie, w którym należy dokończyć rozmowę odbywającą się w sklepie. 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Podsumowanie wiadomości z termodynamiki. 
Realizacja podstawy programowej: IV.3,IV.4,IV.6,IV.7,IV.8,IV.9 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik test 1,2 str. 267,268. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Dramat podmiotu lirycznego w wierszu J. Lieberta “Nadzieja”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Powiedzieć, kim jest podmiot liryczny 

• Nazwać jego uczucia 

• Wskazać środki stylistyczne w wierszu 
Pomoce: 

• Podręcznik 
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• https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-
05052020,47833178 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Światłem malowane- Gimp. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 05-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Sztuka argumentowania – ćwiczenia. 
 
Lekcja online na MS Teams 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Początki III RP. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: https://www.egzamin-
osmoklasisty.pl/question.php?question_id=2173 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Tłuszcze – budowa i właściwości 

Cele: 

- poznanie podstawowych składników żywności oraz ich roli w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu, 

- poznanie pojęcia tłuszcze, 

- poznanie budowy, rodzajów, właściwości i zastosowań tłuszczów. 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej:X.1-3 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Persuading and reassuring – a dialogue; jak przekonać i uspokoić - 
ćwiczenia w mówieniu, praca z dialogiem. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie opisują zdjęcie udostępnione w ich podręcznikach. Następnie 
zapoznają się z dialogiem – nauczyciel udostępnia film z platformy eDesk. 
Wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie odczytują dialog z podziałem na role; 
w przypadku pojawienia się wyrazów, zwrotów nieznanych uczniowie zapisują 
je do zeszytu wraz z tłumaczeniami. Uczniowie odpowiadają na pytania 
nauczyciela związane z dialogiem. Następnie analizują zamieszczoną w 
podręczniku tabelkę - starają się zapamiętać przydatne zwroty. Uzupełniają 
ćwiczenie, w którym należy dokończyć krótkie rozmowy. 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 05-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 
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matematyka Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: https://www.egzamin-
osmoklasisty.pl/question.php?question_id=2173 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Sztuka argumentowania – ćwiczenia. 
 
Lekcja online na MS Teams 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Tłuszcze – budowa i właściwości 

Cele: 

- poznanie podstawowych składników żywności oraz ich roli w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu, 

- poznanie pojęcia tłuszcze, 

- poznanie budowy, rodzajów, właściwości i zastosowań tłuszczów. 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej:X.1-3 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Świat w erze globalizacji.       
Uczeń: 

•  pozna dysproporcje rozwojowe na świecie, 

•  dowiem się, co oznacza pojęcie globalna wioska,  

• zastanowi się, jaki wpływ na współczesny świat mają procesy 
globalizacji. 

Lekcja na MS Teams. Materiały do lekcji: podręcznik s. 257-261, notatka i 
karta pracy w pliku. 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 
Realizacja podstawy programowej: XXXVI.13 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Welcher Bus fährt zum Dom?(2/2) – Który autobus jedzie do katedry? 

Podstawa programowa I.8; II.4, II.5; III.4; VI.3, VI.13; VIII.1 

Cele: 

• Nazywanie środków komunikacji 

• Pytanie, jak dojechać do określonego miejsca 

• Wyjaśnienie, jak dojechać do określonego miejsca  

• Nazwy środków komunikacji  

• Zaimek pytający: welcher, welche, welches  

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Iwona Knura 
j. angielski  
(dodatkowy) 

T: Zadania egzaminacyjne na środki językowe i wypowiedź pisemną. 

Rozwiązywanie zadań na funkcje i środki językowe – Oxford Repetytorium 

Ósmoklasisty Workbook s.57 (dział: Sport); 67 (dział: nauka i technika), s.72 

(dział Świat przyrody); email o udziale w akcji charytatywnej. 

Lekcja online na MS Teams 
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https://epodreczniki.pl/a/globalizacja-dysproporcje-rozwojowe-wspolczesnego-swiata/DwFzoEZQ0
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