
Zadania dla klasy VII a na dzień 15-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Rozpuszczalność substancji w wodzie – rozwiązywanie zadań 
Cele: 
- wykonywanie obliczeń związanych z rozpuszczalnością, 
- korzystanie z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie. 
Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), 
wspólne rozwiązywanie zadań. Realizacja podstawy programowej: V.6, V.7 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Świat po I wojnie światowej  
Uczeń:  
• uporządkuję wiedzę o tym, jak wyglądał świat po I wojnie światowej,  
• przypomnę sobie, jak zmieniały się granice Polski.  
Lekcja prowadzona online na MS Teams  
Materiały do lekcji: podręcznik s. 188-191, notatka w plikach  

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 
Realizacja podstawy programowej: XXVII. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Skrótowce i skróty w ćwiczeniach. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie : 

• Rozróżnić skrótowce od skrótów 

• Podać pełną nazwę wskazanych skrótowców i skrótów 

• Wyjaśnić, kiedy stawia się kropkę w skrótach, a kiedy jej nie ma  
Pomoce : 

• Podręcznik 

• Karty pracy w Wordzie 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia wewnętrzna - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem energii wewnętrznej i wyraża ją w jednostkach układu SI, 
- analizuje jakościowo związek między średnią energią kinetyczną cząsteczek (ruch 
chaotyczny) i temperaturą, 
- posługuje się skalami temperatur: Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita, 
- wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, wykonując nad 
nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła. 
Realizacja podstawy programowej: IV.1, IV.2, IV.3, IV.5 
Lekcja online na MS Teams. 
Zeszyt ćwiczeń zad. 1-3 str.109,110, 3,4 str.107,108. 
Materiały pomocnicze: plik – zeszyt ćwiczeń. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: Poems by English writers. Wiersze angielskich autorów. 

 

Uczniowie analizują treść angielskich wierszy dla dzieci  - słuchanie i czytanie; 

słownictwo, wymowa, przekazywanie treści w języku polskim i angielskim, recytacja, 

wypełnianie krzyżówki na słownictwo zawarte w wierszach, regulamin konkursu 

recytatorskiego (na nagrania wideo).  

 

MS Teams 

  

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy. 
Wymagania ogólne: III, V, VI Wymagania szczegółowe: II.3, III.1, V.2 
Uczeń potrafi: • opisać przemiany w organizmie mężczyzny i kobiety, od których 
zależy ich płodność, • przedstawić funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego, • 
omówić budowę i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego, • dokonać 
charakterystyki płodności mężczyzny i kobiety. Uczeń uświadomi sobie, że: • 
poznanie zmian, które zachodzą w organizmie kobiety daje szansę na ekologiczny 

https://epodreczniki.pl/a/polska-europa-swiat-po-i-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DF0j0YoCo
https://www.edukator.pl/midzy-wojnami,7162.html
https://dzieje.pl/infografiki/europa-po-i-wojnie-swiatowej


styl życia w małżeństwie, • współczesny człowiek może świadomie wybierać: czas na 
poczęcie dziecka lub czas na współżycie seksualne, kiedy do poczęcia dziecka nie 
dojdzie. 1. Budowa i działanie męskiego układu płciowego: • działanie hormonów, • 
wytwarzanie plemników. 2. Budowa i działanie żeńskiego układu płciowego. • Wykład 
z prezentacją multimedialną. • Rozmowa kierowana nt. możliwości dokonywania 
świadomych wyborów dot. prokreacji; współczesna wiedza daje możliwość 
rozpoznawania okresu płodnego i niepłodnego w cyklu kobiecym. • Debata: TAK czy 
NIE dla ekologii płodności. • Prezentacja multimedialna lub plansze „Płodność 
człowieka”. • Materiały źródłowe nt. ekologii płodności. • Cyfrowe zasoby internetowe: 
www.oplodnosci.pl. • Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII. • Podręcznik 
„Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII. 
Lekcja online na MS Teams 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 15-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Narodziny faszyzmu 
Uczeń:  
• Zrozumiem, jak poczucie klęski po I wojnie światowej doprowadziło do narodzin 
faszyzmu 
• wie w jakich okolicznościach władzę w Niemczech przejął Adolf Hitler, 
• wie czym przejawiał się kryzysu demokracji w Europie. 
Lekcja prowadzona online na MS Teams  
Materiały do lekcji: podręcznik s. 188-191, karta pracy i notatka w plikach  

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-
we-wloszech/Dt0rn7mhs 

• Materiał dodatkowy 
Realizacja podstawy programowej: XXVII.3 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Rozpuszczalność substancji w wodzie – rozwiązywanie zadań 
Cele: 
- wykonywanie obliczeń związanych z rozpuszczalnością, 
- korzystanie z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie. 
Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), wspólne 
rozwiązywanie zadań. Realizacja podstawy programowej: V.6, V.7 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Skills revision – module 9. Rozwijamy umiejętności egzaminacyjne – podsumowanie 
działu 9.  
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia typu egzaminacyjnego udostępnione w ich 
podręcznikach. Uzupełniają dialogi angielskimi odpowiednikami wyrażeń podanych w 
nawiasach, po wysłuchaniu komunikatu decydują, czy podane zdania są prawdziwe 
czy fałszywe, czytają ogłoszenie oraz emaila, a następnie uzupełniają notatkę w języku 
polskim. Uczniowie rozwiązują również ćwiczenia sprawdzające ich znajomość 
środków językowych - tłumaczą, przekształcają zdania oraz piszą własny tekst – e-
mail. 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego, 
- rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie cieplnym, 
- opisuje rolę izolacji cieplnej, 
- opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji, 
- podaje przykłady i zastosowania zjawiska konwekcji, 
- podaje sposoby przekazywania ciepła (konwekcja, przewodnictwo, promieniowanie 
Realizacja podstawy programowej: IV.7, iV.8. 

https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhs
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhs
https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhs
https://ninateka.pl/audio/benito-mussolini-na-historycznej-wokandzie


Lekcja online na MS Teams. 
Notatka d zeszytu podręcznik str. 238-242. 
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4,  
e-book Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Skrótowce i skróty w ćwiczeniach. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie : 

• Rozróżnić skrótowce od skrótów 

• Podać pełną nazwę wskazanych skrótowców i skrótów 

• Wyjaśnić, kiedy stawia się kropkę w skrótach, a kiedy jej nie ma  
Pomoce : 

• Podręcznik 

• Karty pracy w Wordzie 
 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Scratch- podsumowanie działań na aplikacji. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 15-052020r. 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Piękno bywa często ukryte.  K. Lanckorońska “Wspomnienia wojenne” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problematykę utworu 
-odwołuje się do wartości uniwersalnych 
-wykorzystuje w interpretacji utworu  wiedzę o historii i kulturze 
-bierze udział w dyskusji 
-układa pytania do tekstu 
-umiejętnie wykorzystuje  różne źródła informacji 
-samodzielnie reprezentuje wyniki swojej pracy 
-formułuje opinie 
Materiały; podręcznik s. 268, Multiteka Nowej Ery, prezentacja sljdów “Rysunki 
Mieczysława Kościelniaka” 
Podstawa programowa: I.1.7, I.1.9, I.1.10, III.1.7, III.2.3, IV.1, IV.6, IV.8 
 
 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Polska po II w. św.- l. powt.. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Pole pierścienia kołowego. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół 
ograniczających pierścień.Realizacja podstawy programowej: XIV.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 12,13 str. 250, ćwiczenia zad.9 str.105. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Wyższe kwasy karboksylowe 
Cele: 
- poznanie pojęcia wyższe kwasy karboksylowe, 
- poznanie nazw i wzorów wybranych kwasów nasyconych (palmitynowego, 

stearynowego) i nienasyconego (oleinowego) oraz ich właściwości i zastosowań, 
- omówienie sposobów odróżniania kwasów nasyconych od nienasyconych, 
- zapisywanie reakcji wyższych kwasów karboksylowych z zasadą sodową. 
Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), wspólne 

https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4


rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - Chemia Nowe Ery 

8. 
Realizacja podstawy programowej: IX.4-5 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Skills revision – rozwijamy umiejętności egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują przykładowy arkusz egzaminacyjny - ćwiczenia na słuchanie ze 
zrozumieniem, znajomość funkcji oraz środków językowych, czytanie ze 
zrozumieniem, pisanie własnego tekstu. Nauczyciel udostępnia uczniom arkusz oraz 
nagrania do odsłuchania. 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 15-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Pole pierścienia kołowego. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając promienie lub średnice kół 
ograniczających pierścień. 
Realizacja podstawy programowej: XIV.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 12,13 str. 250, ćwiczenia zad.9 str.105. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Piękno bywa często ukryte.  K. Lanckorońska “Wspomnienia wojenne” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problematykę utworu 
-odwołuje się do wartości uniwersalnych 
-wykorzystuje w interpretacji utworu  wiedzę o historii i kulturze 
-bierze udział w dyskusji 
-układa pytania do tekstu 
-umiejętnie wykorzystuje  różne źródła informacji 
-samodzielnie reprezentuje wyniki swojej pracy 
-formułuje opinie 
Materiały; podręcznik s. 268, Multiteka Nowej Ery, prezentacja sljdów “Rysunki 
Mieczysława Kościelniaka” 
Podstawa programowa: I.1.7, I.1.9, I.1.10, III.1.7, III.2.3, IV.1, IV.6, IV.8 
 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Wyższe kwasy karboksylowe 
Cele: 
- poznanie pojęcia wyższe kwasy karboksylowe, 
- poznanie nazw i wzorów wybranych kwasów nasyconych (palmitynowego, 

stearynowego) i nienasyconego (oleinowego) oraz ich właściwości i zastosowań, 
- omówienie sposobów odróżniania kwasów nasyconych od nienasyconych, 
- zapisywanie reakcji wyższych kwasów karboksylowych z zasadą sodową. 
Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), wspólne 

rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - Chemia Nowe Ery 

8. 
Realizacja podstawy programowej: IX.4-5 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

 Temat: Stan wojenny i schyłek PRL. 
Uczeń:                                                                                                                              

• pozna przyczyny wprowadzenia stanu wojennego,  

• będzie umiał wskazać, jakie prawa i wolności obywatelskie zostały 
ograniczone przez dekrety stanu wojennego, 



•  pozna postawy społeczeństwa w latach 80., 

•  potrafi określić sytuację gospodarczą i polityczną u schyłku PRL. 

Lekcja prowadzona online na MS Teams  
Materiały do lekcji: podręcznik s. 212-217,kartapracy i notatka w plikach.  

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 

• Materiał dodatkowy 3 
Realizacja podstawy programowej: XL.1, XL.2. 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Der Weg zur Schule (1/2) – Droga do szkoły. 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o drodze do szkoły 

• Opowiadanie, co uczeń robi po szkole 

• Przysłówki miejsca niezbędne do opisu drogi 

• Przyimki z celownikiem 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Podstawa programowa: I.2, I.8; II.5; III.1, III.4; IV.1; V.1; VI.3; VII.3 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Iwona Knura 
j. angielski  
(dodatkowy) 

Temat: Poems by English writers. Wiersze angielskich autorów. 

Uczniowie analizują treść angielskich wierszy dla dzieci  - słuchanie i czytanie; 

słownictwo, wymowa, przekazywanie treści w języku polskim i angielskim, recytacja, 

wypełnianie krzyżówki na słownictwo zawarte w wierszach, regulamin konkursu 

recytatorskiego (na nagrania wideo).  

MS Teams 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik
https://dzieje.pl/aktualnosci/38-lat-temu-w-polsce-wprowadzono-stan-wojenny
https://www.youtube.com/watch?v=RayToE35mDM
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27585,Stan-wojenny.html

