
Zadania dla klasy VII a na dzień 19-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Wzory i nazwy wodorotlenków. Wodorotlenek sodu i potasu 

Cele:  

- poznanie pojęcia wodorotlenek, 

- omówienie budowy wodorotlenków, 

- poznanie sposobów otrzymywania, właściwości i zastosowań wodorotlenków 

sodu i potasu. 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej:VI.1-3 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Nauka i kultura w dwudziestoleciu 
międzywojennym.  
Uczeń: · Dowie się jakie były osiągnięcia polskiej nauki i techniki, 
dokonania polskiej literatury, jak rozwijała się sztuka okresu 
międzywojennego  
· dowiem się, jak powstawała fabryka snów i czym charakteryzował się 
modernizm,  
· zastanowi się, czy podobają mi się obrazy kubistyczne, 
 · zobaczy filmy ukazujące przedwojenną Warszawę.  
Lekcja online na MS Teams. Podręcznik s. 255-259, notatka w pliku  
· Lekcja z e-podręcznika:https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-
naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburkV 
· Materiał dodatkowy 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw  
· Materiał dodatkowy 2:https://www.polskieradio.pl/9/566/Galeria/375683 
 · Materiał dodatkowy 3: https://www.youtube.com/watch?v=Mh_q0aJBf5Y 
 · https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606 
 Realizacja podstawy programowej: XXX.4, XXVII.1 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Kim jest podmiot liryczny w wierszu L. Staffa “Prośba o skrzydła”? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Dokonać interpretacji utworu lirycznego 

• Omówić budowę wiersza 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 
 

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 3 i analiza tekstu str.269-272. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

T: The history of shopping centres - odbiór tekstów czytanych. 
 
Lekcja online na MS Teams, na podstawie tekstu z podręcznika, ćwiczenia. 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Budowanie relacji. Oczekiwania dziewcząt i chłopców wobec siebie  
Cele:  uświadomienie uczniom różnic w przeżywaniu seksualności przez 
chłopców i dziewczęta.  pomoc we wzajemnym zrozumieniu.  pomoc w 
budowaniu prawidłowych, pogłębionych relacji.  
Metody:  praca indywidualna – ankieta,  praca w grupach,  dyskusja.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mh_q0aJBf5Y
https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606


Pomoce:  ankiety dla uczniów,  wyniki ankiet w postaci wykresów 
odpowiedzi sporządzonych w Excelu.  
MS Teams lekcja online 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 19-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Polska w przededniu II 
wojny światowej. 
Uczeń dowie się: 

• jakie były relacje II Rzeczypospolitej z sąsiednimi państwami, 

• W jakim międzynarodowym położeniu znalazła się Polska w latach 30. 
XX w. 

• kiedy zawarto i czego dotyczył pakt Ribbentrop-Mołotow 
Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji w pliku, podręcznik s.260-267. 
Materiały dodatkowe: 

• https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-
wybuchem-ii-wojny-swiatowej/D1BUWqzvx 

• https://www.youtube.com/watch?v=KeynPH3mbFk 
Realizacja podstawy programowej: XXIX.5, XXXI.4, XXXI.5 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Wzory i nazwy wodorotlenków. Wodorotlenek sodu i potasu 

Cele:  

- poznanie pojęcia wodorotlenek, 

- omówienie budowy wodorotlenków, 

- poznanie sposobów otrzymywania, właściwości i zastosowań wodorotlenków 

sodu i potasu. 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej:VI.1-3 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Utrwalamy słownictwo z działów: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia sprawdzające znajomość słownictwa z 
podanych działów. Nauczyciel udostępnia uczniom pliki z ćwiczeniami. 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z właściwości i budowy materii. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Kim jest podmiot liryczny w wierszu L. Staffa “Prośba o skrzydła”? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Dokonać interpretacji utworu lirycznego 

• Omówić budowę wiersza 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat lekcji: Nie taka martwa natura- gimp 
MS Teams lekcja online 
 

https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/D1BUWqzvx
https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/D1BUWqzvx
https://www.youtube.com/watch?v=KeynPH3mbFk


 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 19-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Omówienie egzaminu z języka polskiego 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-poznanie stopnia trudności zadań egzaminacyjnych dla uczniów 
-kształcenie umiejętności dyskusji, argumentowania, uzasadniania własnego 
zdania 
Materiały: test egzaminacyjny- materiały OKE 
 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat lekcji: Konflikty na świecie po 1989 r. 
MS Teams lekcja online 
 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Omówienie egzaminu ósmoklasisty z matematyki. 
Lekcja online na MS Teams 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Sacharydy. Glukoza i fruktoza 

Cele: 

- wyjaśnienie pojęcia sacharydy, 

- określenie składu pierwiastkowego i rodzajów sacharydów,  

- poznanie przykładów cukrów prostych i złożonych, 

- poznanie wzorów glukozy i fruktozy, 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań glukozy i fruktozy 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: X.7, X.8 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Omówienie egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 19-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Omówienie egzaminu ósmoklasisty z matematyki. 
Lekcja online na MS Teams 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Omówienie egzaminu z języka polskiego 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-poznanie stopnia trudności zadań egzaminacyjnych dla uczniów 
-kształcenie umiejętności dyskusji, argumentowania, uzasadniania własnego 
zdania 
Materiały: test egzaminacyjny- materiały OKE 
 



Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Sacharydy. Glukoza i fruktoza 

Cele: 

- wyjaśnienie pojęcia sacharydy, 

- określenie składu pierwiastkowego i rodzajów sacharydów,  

- poznanie przykładów cukrów prostych i złożonych, 

- poznanie wzorów glukozy i fruktozy, 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań glukozy i fruktozy 

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

Wykorzystanie Multiteki Chemii Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: X.7, X.8 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Europa i świat współczesny – lekcja powtórzeniowa 
Uczeń powtórzy zagadnienia z historii współczesnej. 

• https://epodreczniki.pl/a/europa-i-swiat-wspolczesny-lekcja-
powtorzeniowa/D16FZMulQ 

• https://epodreczniki.pl/a/polska-we-wspolczesnym-
swiecie/DUDsNYYE6 

• https://niepodlegla.men.gov.pl/mission9/panel_dowodzenia 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Kompasstraining 5 – podsumowanie słownictwa z rozdz. 5 – Das Leben 

schreibt Geschichten - Życie pisze historie. 

Praca własna uczniów na materiale ćwiczeniowym w książce ćwiczeń. Lekcja 

na S Teams. 

Iwona Knura 
j. angielski  
(dodatkowy) 

T: Jak zachowywać się na biwaku? - słownictwo, quiz, ćwiczenia w mówieniu. 

Lekcja online na MS Teams, na podstawie Repetytorium Ósmoklasisty. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/polska-we-wspolczesnym-swiecie/DUDsNYYE6
https://epodreczniki.pl/a/polska-we-wspolczesnym-swiecie/DUDsNYYE6
https://niepodlegla.men.gov.pl/mission9/panel_dowodzenia

