
Zadania dla klasy VII a na dzień 17-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- wyjaśnia, na czym polega proces fermentacji alkoholowej 

- zna właściwości oraz zastosowanie etanolu i metanolu, 

- zna pojecie kontrakcji, 

- zapisuje równania spalania metanolu i etanolu, 

- zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi, 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji);rozmowa naprowadzająca, 

wspólne rozwiązywanie zadań; epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

budowa/DHDcDTyOx  oraz https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

wlasciwosci/Dn8wj39qS  

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów. Podsumowanie działu IV.  
Lekcja online prowadzona na platformie MS Teams    
Powtarzanie wiadomości w oparciu o podręcznik i zeszyt przedmiotowy pod 
kierunkiem nauczyciela.  
Przygotowanie do sprawdzianu wiedzy z działu IV.  
Realizacja podstawy programowej: XXIV  
Materiały pomocnicze:   

1. Groźby i obietnice. Polityka zaborców wobec ziem 
polskich: https://epodreczniki.pl/a/grozby-i-obietnice-polityka-zaborcow-
wobec-ziem-polskich/D87Nh4c6g  
2. Praca zamiast walki: https://epodreczniki.pl/a/praca-zamiast-walki-glowne-
nurty-zycia-politycznego-pod-zaborami/D1G6P26Lg  
3. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją  

 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Świat przedstawiony w balladzie “Świtezianka” A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Określić, kiedy i gdzie dzieje się akcja w utworze 

• Wymienić i krótko scharakteryzować bohaterów ballady 

• Podać cechy łączące balladę z baśnią 

• Wytłumaczyć, jakim gatunkiem literackim jest ballada 

• Znaleźć fragment, który zawiera prawdę moralną ,a następnie  wyjaśnić jej 
sens 

• Przedstawić zdarzenia w formie planu  wydarzeń 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://lektury.gov.pl/lektura/switezianka (audiobook) 

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=plan+wydarze%C5%84+%C5%9Bwitezianka (plan wydarzeń) 

•  https://travelarchitects.pl/podrozeszytenamiare/tajemnicze-jezioro-
switez/ (ciekawostki na temat jeziora Świteź) 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia kinetyczna. 

Cele, po lekcji uczeń: 

 - posługuje się pojęciem energii kinetycznej i wyraża ją w jednostce układu SI, 

 - opisuje, od czego zależy energia kinetyczna, 

 - opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii kinetycznej ciała, 
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 - rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na energię kinetyczną 

wyznacza zmianę energii kinetycznej, 

 - opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii. 

 Realizacja podstawy programowej: III.3, III.4. 

Lekcja online na MS Teams 
  Notatka do zeszytu, zad. 1,2,3 str. 217. 
  Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw, e-
book Nowa Era. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: Zadania egzaminacyjne (dział 7-8) 
Cele: 

• Przypomnienie i utrwalenie zwrotów (here you are, fingers crossed, zwroty w 
sklepie odzieżowym, I’m fed up, Thanks for telling me) 

• Doskonalenie rozumienia ze słuchu - wyszukiwanie konkretnej informacji; 

• Doskonalenie umiejętności czytania – wyszukiwanie szczegółowych informacji 
lub głównej myśli tekstu, rozpoznawanie intencji autora; 

• Poznanie typów zadań egzaminacyjnych na środki językowe (i przypomnienie 
słownictwa działów “edukacja”, “zakupy”, “praca”; przymiotniki złożone, 
transformacje zdań); 

• Doskonalenie umiejętności pisania wg. Kryteriów egzaminacyjnych. 
Lekcja na MT (videokonferencja, zadania); materiały: podręcznik str. 104-105, 
nagranie na eDesk (4.20) 
Wymagania z podstawy programowej: ogólne - 1,2,3; szczegółowe - I-4,7; II-2,3,4; 
III—1,2,4;V-4,5,6, VII-7,8,12, VIII-2, X, XIII. 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Komunikacja w rodzinie 
Wymagania ogólne: I, II, IV  
Wymagania szczegółowe: I.5,6,7,11,12, II.8, IV.8, VI.3,5  
Cele szczegółowe kształcenia i wychowania:  
Uczeń potrafi: • przedstawić zasady otwartego i jednoznacznego komunikowania się, 
• omówić najważniejsze czynniki kontaktu międzyludzkiego, • określić rolę emocji i 
uczuć w życiu człowieka, • wymienić rodzaje uczuć, • nazywać swoje uczucia oraz 
wypowiadać je poprzez komunikat JA, • hierarchicznie usystematyzować swoje 
uczucia, • rozpoznawać uczucia w przekazie werbalnym i mowy ciała. Uczeń 
uświadomi sobie: • potrzebę pielęgnowania więzi rodzinnych i budowania bliskich 
relacji międzyludzkich, • potrzebę wyrażania uczuć oraz formowania postawy 
otwartości i zaufania do osób najbliższych. 1. Kontakt werbalny i niewerbalny w 
relacjach międzyludzkich. 2. Zasady otwartego i jednoznacznego komunikowania się 
z innymi. 3. Znaczenie rodzinnych rozmów. 4. Uczucia i ich rodzaje. 5. Komunikaty, 
które budują i które ranią (komunikat JA i komunikat TY). • Rozmowa kierowana nt. 
kontaktów werbalnych i niewerbalnych w relacjach z najbliższymi. • Wykład z 
prezentacją: zasady komunikowania się. • Emisja filmu „Uczucia i konflikty” 
Materiały źródłowe nt. komunikacji interpersonalnej. • Prezentacja multimedialna: 
zasady komunikowania się. 
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów. Sprawdzian z działu IV.  
Lekcja online prowadzona na platformie MS Teams –sprawdzian zamieszczony w 
plikach w ustalonych z klasą godzinach..   
 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- wyjaśnia, na czym polega proces fermentacji alkoholowej 

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


- zna właściwości oraz zastosowanie etanolu i metanolu, 

- zna pojecie kontrakcji, 

- zapisuje równania spalania metanolu i etanolu, 

- zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi, 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji);rozmowa naprowadzająca, 

wspólne rozwiązywanie zadań; epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

budowa/DHDcDTyOx  oraz https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

wlasciwosci/Dn8wj39qS  

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Landscapes and countries – vocabulary, wprowadzamy słownictwo opisujące 
krajobraz, ukształtowanie terenu. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie utrwalają poznany na poprzedniej lekcji pierwszy tryb warunkowy - 
rozwiązują ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Wspólnie z nauczycielem opisują co widzą 
na zdjęciach w podręczniku, czytają krótkie teksty pod zdjęciami. Nauczyciel 
wprowadza nowe słownictwo związane z ukształtowaniem terenu, krajobrazem. 
Uczniowie uzupełniają różnorodne ćwiczenia w oparciu o poznane słownictwo. 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- formułuje zasadę zachowania energii mechanicznej, 
- wyjaśnia, jaki układ ciał nazywa się układem izolowanym (odosobnionym), 
- wykazuje słuszność zasady zachowania energii mechanicznej, 
- formułuje zasadę zachowania energii i wykorzystuję ją do opisu zjawisk (zob. III.5), 
- podaje przykłady zasady zachowania energii mechanicznej, 
- rozwiązuje zadania z zastosowaniem zasady zachowania energii mechanicznej. 
Realizacja podstawy programowej: III.5. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 4,5,6 str. 217,218. 
Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28&t=45s 
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-
zastosowanie/Dbu4TBBBv, e-book Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Świat przedstawiony w balladzie “Świtezianka” A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Określić, kiedy i gdzie dzieje się akcja w utworze 

• Wymienić i krótko scharakteryzować bohaterów ballady 

• Podać cechy łączące balladę z baśnią 

• Wytłumaczyć, jakim gatunkiem literackim jest ballada 

• Znaleźć fragment, który zawiera prawdę moralną ,a następnie  wyjaśnić jej 
sens 

• Przedstawić zdarzenia w formie planu  wydarzeń 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://lektury.gov.pl/lektura/switezianka (audiobook) 

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=plan+wydarze%C5%84+%C5%9Bwitezianka (plan wydarzeń) 

•  https://travelarchitects.pl/podrozeszytenamiare/tajemnicze-jezioro-
switez/ (ciekawostki na temat jeziora Świteź) 

 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Kodowanie w Scratch. 
Lekcja w MT 
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Tworzymy nazwy mieszkańców od nazw miejscowości 
Cele: 
W czasie zajęć uczeń dowie się; 

-Jak poprawnie utworzyć nazwę mieszkańca od nazwy miejscowości 
-jak poprawnie zapisać nazwy miejscowości i nazwę mieszkańca  

Lekcja online na MS Teams 
Materiały: karta pracy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik z Nowej Ery, quiz 
https://podroze.onet.pl/ciekawe/nazwy-mieszkancow-krajow-i-miast-quiz/4374jb9 
 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Początki władzy komunistów w Polsce 
Lekcja MT 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Symetralna odcinka. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie symetralnej odcinka, 
- rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności, 
- umie konstruować symetralna ̨ odcinka, 
- umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka. 
Realizacja podstawy programowej: XV.1. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu z konstrukcją str. 216 podręcznik, ćwiczenia zad. 1-4 str. 85,86. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep, 
 multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- wyjaśnia, na czym polega proces fermentacji alkoholowej 

- zna właściwości oraz zastosowanie etanolu i metanolu, 

- zna pojecie kontrakcji, 

- zapisuje równania spalania metanolu i etanolu, 

- zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi, 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji);rozmowa naprowadzająca, 

wspólne rozwiązywanie zadań; epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

budowa/DHDcDTyOx  oraz https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

wlasciwosci/Dn8wj39qS  

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Present simple passive and past simple passive –utrwalamy stronę bierną w czasie 

teraźniejszym oraz przeszłym. 

 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Uczniowie przypominają zasady tworzenia oraz zastosowania strony biernej w czasie 

teraźniejszym oraz przeszłym. Następnie z pomocą nauczyciela wykonują szereg 

ćwiczeń doskonalących poznaną stronę bierną - materiały udostępnione uczniom 

przez nauczyciela. 
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(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Symetralna odcinka. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie symetralnej odcinka, 
- rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności, 
- umie konstruować symetralna ̨ odcinka, 
- umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka. 
Realizacja podstawy programowej: XV.1. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu z konstrukcją str. 216 podręcznik, ćwiczenia zad. 1-4 str. 85,86. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep, 
 multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Tworzymy nazwy mieszkańców od nazw miejscowości 
Cele: 
W czasie zajęć uczeń dowie się; 

-Jak poprawnie utworzyć nazwę mieszkańca od nazwy miejscowości 
-jak poprawnie zapisać nazwy miejscowości i nazwę mieszkańca  

Lekcja online na MS Teams 
Materiały: karta pracy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik z Nowej Ery, quiz 
https://podroze.onet.pl/ciekawe/nazwy-mieszkancow-krajow-i-miast-quiz/4374jb9 
 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- wyjaśnia, na czym polega proces fermentacji alkoholowej 

- zna właściwości oraz zastosowanie etanolu i metanolu, 

- zna pojecie kontrakcji, 

- zapisuje równania spalania metanolu i etanolu, 

- zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi, 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji);rozmowa naprowadzająca, 

wspólne rozwiązywanie zadań; epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

budowa/DHDcDTyOx  oraz https://epodreczniki.pl/a/alkohole---

wlasciwosci/Dn8wj39qS  

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Polski październik 
Cele lekcji 
- uczeń wie jakie przemiany nastąpiły w PRL po śmierci Stalina, 
- potrafi opisać przebieg poznańskiego czerwca, 
- wie w jaki sposób do władzy doszedł Władysław Gomułka 
Lekcja online prowadzona na platformie MS Teams    
Realizacja podstawy programowej: 
Podręcznik s 182-186, karta pracy  
Materiały do lekcji: 

• Materiał do zajęć 1 

• Materiał do zajęć 2 

• Materiał do zajęć 3 

• Materiał do zajęć 4 
 
1.https://www.youtube.com/watch?v=RJvC4OkdoB0 
2.https://dzieje.pl/aktualnosci/pazdziernik-56-rocznica-wiecu-gomulki-na-placu-

defilad 
3.https://notatkizlekcji.pl/historia/polski_pazdziernik.html 
4.https://www.youtube.com/watch?v=2oLQpTGcPms 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Ich habe gelogen (1/2) – Kłamałam/-em 

Cele lekcji: 
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• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Pytanie rozmówcy o zdarzenia z przeszłości 

• Czasowniki nieregularne – powtórzenie odmiany 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników nieregularnych 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

Podstawa programiowa:.5; II.5; IV.1, IV.2; VI.3, VI.12 

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 

Podręcznik: 

podrozdział 3, ćw. 3, 4, 6, 7 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 1, 2, 5 

Materiały ćwiczeniowe: 

podrozdział 3, ćw. 22 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 5 

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

 

 


