
Zadania dla klasy VII a na dzień 22-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Stężenie procentowe roztworu - ćwiczenia 

Cele: 

- poznanie pojęcia stężenie procentowe 

- obliczanie stężeń procentowych z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji 

- wykonywanie obliczeń z uwzględnieniem stężeń roztworów o znanej gęstości 

Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), 

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - 

Chemia Nowe Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.7 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: ZSRR – imperium komunistyczne 

Uczeń dowiem się: 

•  jak tworzył się system totalitarny w ZSSR. 

• pozna okoliczności przejęcia władzy przez bolszewików, 

•  zrozumiem rolę Lenina. 

Lekcja prowadzona online na MS Teams 

Materiały do lekcji: podręcznik s. 200-205, karta pracy, notatka w plikach. 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 

Realizacja podstawy programowej: XXVII.3 

 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Mowa zależna i niezależna. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Odróżnić mowę zależną od niezależnej 

• Zastosować obie formy w wypowiedziach 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 
 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła - rozwiązywanie zadań. 
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. 
Lekcja online na MS Teams. 
Zad. 1-4 podręcznik str. 242, zeszyt ćwiczeń zad. 1-3 str. 111 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, plik – zeszyt ćwiczeń. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

Temat: Close to nature, outdoor activities  - zadania egzaminacyjne, cwiczenia 
w słuchaniu i mówieniu. 

https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX
https://www.edukator.pl/totalitaryzmy-i-autorytaryzmy,1120.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/zsrs/64203,System-wiezienno-lagrowy-w-czasie-Wielkiego-Terroru.html


  
Wspólne rozwiązywanie zadań na My English Lab na słuchanie z zakresem 
słownictwa z klasy VII – dział 9, TE; streszczanie usłyszanego tekstu w języku 
angielskim i polskim, odpowiedzi na pytania do usłyszanego materiału. 
  
MS Teams, My English Lab  
 
Z podstawy programowej: I.5,10,13; II.2-5;III.1,2,4,6; IV.1; X 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II - “Musicie od siebie wymagać” 

Cele:  

• uczeń poznaje wartości uniwersalne przekazane w nauczaniu patrona 

szkoły 

• Uczeń zna życiorys Karola Wojtyły 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 22-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Historia 

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym 
Na tej lekcji dowiem się, jak zmienił się świat po I wojnie światowej. 
Zrozumiem, skąd się wzięła emancypacja kobiet i jak rozwijała się kultura 
masowa. 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 
 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Stężenie procentowe roztworu - ćwiczenia 

Cele: 

- poznanie pojęcia stężenie procentowe 

- obliczanie stężeń procentowych z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji 

- wykonywanie obliczeń z uwzględnieniem stężeń roztworów o znanej gęstości 

Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), 

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - 

Chemia Nowe Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.7 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Creating Papal Lapbook – tworzymy papieski lapbook, czyli co każdy uczeń 
powinien wiedzieć o Janie Pawle II. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Zadaniem uczniów jest stworzenie oryginalnej “książki na kolanach”, która 
będzie zawierała szereg ciekawych informacji o życiu i twórczości naszego 
kochanego Papieża - Jana Pawła II. Lapbook jest czymś w rodzaju teczki 
interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych 
kolanach, stąd właśnie jej nazwa. Uczniowie wyszukują, gromadzą informacje 
na podany temat, a następnie wykorzystując własną inwencję twórczą - tworzą 
“małe dzieła sztuki”. Nauczyciel udostępnia młodzieży film instruktażowy oraz 
przykładowy “Papal Lapbbok”. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburkV
http://scholaris.pl/zasob/64326?eid%5b%5d=SRE&sid%5b%5d=HIST5&bid=0&iid=0&query=dwudziestolecie+mi%C4%99dzywojenne&api=


Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Ciepło właściwe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wie od czego zależy ilość pobranego przez ciało ciepła, 
- posługuje się pojęciem ciepła właściwego i wyraża je w jednostkach układu 
SI, 
- podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła właściwego,  
- wie jak wyznaczyć ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego 
lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi – przy 
założeniu braku strat, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe, stosując w obliczeniach związek między 
ilością ciepła, ciepłem właściwym, masą i temperaturą, 
- posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła 
właściwego danej substancji, 
- posługuje się informacjami dotyczącymi związku dużej wartości ciepła 
właściwego wody z klimatem. 
Realizacja podstawy programowej: IV.6, IV.10c. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 243-247, zad. 1,3,4,5,6,9 podręcznik str. 
247,248 
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A, e-
book Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Mowa zależna i niezależna. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Odróżnić mowę zależną od niezależnej 

• Zastosować obie formy w wypowiedziach 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Pisz sprawnie i ładnie- edytor tekstu. 

Lekcja online na MS Teams 

 

 

Zadania dla klasy VIII a 
na dzień 

22-052020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Uczymy się na błędach 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń; 
-rozpoznaje błąd językowy i jego różne rodzaje 
-stosuje poprawne formy gramatyczne 
-poprawnie zapisuje imiesłowowy równoważnik zdania w wypowiedzeniu 
złożonym 
-rozróżnia style 
-wskazuje sylaby akcentowane 
-wyjaśnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu lub pisowni 
Materiały: karta pracy, podręcznik, Polimaty ,odc. 30 
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+pols
kim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UT
F-8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Podstawa programowa: I.2.1, II.3.3, II.2.2,II.1.7, II.1.4,II.2.6,II.2.7,IV.1 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Anna 
Brzęczek  
matematyk
a 

Temat: Sprawdzian wiadomości - koła i okręgi 
Plik na MS Teams. 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Utrwalanie wiadomości z kwasów karboksylowych 

Cele: 

- ćwiczenia w zapisywaniu wzorów, utrwalaniu właściwości kwasów 

karboksylowych, 

- zapisywanie równań reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy karboksylowe. 

Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka, 

karta pracy), wspólne rozwiązywanie zadań z karty pracy, podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej: IX.4-5 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Creating Papal Lapbook – tworzymy papieski lapbook, czyli co każdy uczeń 
powinien wiedzieć o Janie Pawle II. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Zadaniem uczniów jest stworzenie oryginalnej “książki na kolanach”, która będzie 
zawierała szereg ciekawych informacji o życiu i twórczości naszego kochanego 
Papieża - Jana Pawła II. Lapbook jest czymś w rodzaju teczki interaktywnej 
przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd 
właśnie jej nazwa. Uczniowie wyszukują, gromadzą informacje na podany temat, 
a następnie wykorzystując własną inwencję twórczą - tworzą “małe dzieła sztuki”. 
Nauczyciel udostępnia młodzieży film instruktażowy oraz przykładowy “Papal 
Lapbbok”. 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 22-05-2020r. 

 

 

Naucz
yciel  
(imię 
nazwi
sko) 
Przed
miot  
(wpis
ać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęc
zek  
mate
matyk
a 

Temat: Sprawdzian wiadomości - koła i okręgi 
Plik na MS Teams. 

Celina 
Szafra
niec 
j. 
polski 

Temat: Uczymy się na błędach 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń; 
-rozpoznaje błąd językowy i jego różne rodzaje 



-stosuje poprawne formy gramatyczne 
-poprawnie zapisuje imiesłowowy równoważnik zdania w wypowiedzeniu złożonym 
-rozróżnia style 
-wskazuje sylaby akcentowane 
-wyjaśnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu lub pisowni 
Materiały: karta pracy, podręcznik, Polimaty ,odc. 30 
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq
=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
Podstawa programowa: I.2.1, II.3.3, II.2.2,II.1.7, II.1.4,II.2.6,II.2.7,IV.1 
 

Aleks
andra 
Kowal
ska 
chemi
a 

T: Utrwalanie wiadomości z kwasów karboksylowych 

Cele: 

- ćwiczenia w zapisywaniu wzorów, utrwalaniu właściwości kwasów karboksylowych, 

- zapisywanie równań reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy karboksylowe. 

Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka, karta 

pracy), wspólne rozwiązywanie zadań z karty pracy, podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej: IX.4-5 

Jolant
a 
Błaszc
zok 
Histori
a 

 Temat: Rozpad bloku wschodniego 

Cele: 

Uczeń dowie się: 

• jak się zmieniła sytuacja międzynarodowa w latach 80. 

• jak przebiegała Jesień Narodów, 

• Jak przebiegało zjednoczenie Niemiec i rozpad ZSRS. 

Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji w pliku (notatka, karta pracy), podręcznik 
s.220-225 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/D9lAM6jEZ 

• Materiał dodatkowy 1:https://historia.org.pl/2010/05/23/rozpad-bloku-
komunistycznego-upadek-zsrr-i-zjednoczenie-niemiec/ 

• Materiał dodatkowy 2: https://www.youtube.com/watch?v=wpb6Yab36-w 
Realizacja podstawy programowej: XXXVI.10, XXXVI.11 

Katarz
yna 
Franic
a 
j. 
niemie
cki 

Temat: Pielgrzymki Jana Pawła II do krajów niemieckojęzycznych. “Budowniczy mostów”- 

“Der Brückenbauer. 

Cele lekcji: 

• Przypomnienie położenia geograficznego krajów niemieckojęzycznych, 

najważniejszych miast, istotnych danych politycznych i socjologicznych m.in. 

ludność, kultura, wyznania 

• Omówienie przesłania pielgrzymek 

• Uświadomienie konieczności poznawania języków obcych 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 1h 

pomoce dydaktyczne.https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo 

https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g 

https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s 

https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=najwienkrze+b%C5%82endy+w+jenzyku+polskim&oq=najwienkrze&aqs=chrome.1.69i57j0.35846j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/D9lAM6jEZ
https://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/D9lAM6jEZ
https://historia.org.pl/2010/05/23/rozpad-bloku-komunistycznego-upadek-zsrr-i-zjednoczenie-niemiec/%C2%A0
https://historia.org.pl/2010/05/23/rozpad-bloku-komunistycznego-upadek-zsrr-i-zjednoczenie-niemiec/
https://historia.org.pl/2010/05/23/rozpad-bloku-komunistycznego-upadek-zsrr-i-zjednoczenie-niemiec/
https://www.youtube.com/watch?v=wpb6Yab36-w
https://www.youtube.com/watch?v=wpb6Yab36-w
https://www.youtube.com/watch?v=ruqdbBv_rDo
https://www.youtube.com/watch?v=sD7Tk4lWTFY
https://www.youtube.com/watch?v=hFwj3N_-i4g
https://www.youtube.com/watch?v=BL_g68e9F5s


Iwona 
Knura 
j. 
angiel
ski  
(dodat
kowy) 

Temat: Close to nature, outdoor activities  - zadania egzaminacyjne, cwiczenia w 

słuchaniu i mówieniu.  

Wspólne rozwiązywanie zadań na My English Lab na słuchanie z zakresem słownictwa z 

klasy VII – dział 9, TE; streszczanie usłyszanego tekstu w języku angielskim i polskim, 

odpowiedzi na pytania do usłyszanego materiału.  

MS Teams, My English Lab 

Z podstawy programowej: I.5,10,13; II.2-5;III.1,2,4,6; IV.1; X 

  

 

 


