
Zadania dla klasy VII a na dzień 24-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z działu: Łączenie się atomów. 

Równania reakcji chemicznych. 

Cele: 

- przypomnienie wiadomości i umiejętności z zakresu: wiązań chemicznych, 

wartościowości, równań reakcji chemicznych, prawa stałości składu, prawa 

zachowania masy, stechiometrii. 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca – wspólne 

rozwiązywanie zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (karta pracy),  Learning apps: 

https://learningapps.org/9562390 (milionerzy), 

https://learningapps.org/1390785 (wzory sumaryczne i strukturalne),dla 

chętnych dodatkowo: https://learningapps.org/830305 (liczba masowa i liczba 

atomowa) 

Realizacja podstawy programowej: II.8-15, III.6-7 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Na frontach I wojny światowej 
 Uczeń dowie się:  

• dlaczego wybuchła I wojna światowa,  

• jak przebiegały walki na froncie zachodnim, 

• jakie nowe rodzaje broni wprowadzono w czasie wojny,  

• jakie były przyczyny klęski państw centralnych  
Lekcja poprowadzona online na MS Teams 
 Realizacja podstawy programowej: XXV.2,3,4 
 Materiały do lekcji: podręcznik s.161-167, karta pracy, notatka w plikach. 
Lekcja z e-podręcznika : 1914-1918/DdNetKNu2 
Film z YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=nWyzEc3C0sk 
Ziemie polskie po Wiośnie Ludów. Sprawdzian z działu IV. zamieszczony w 
plikach w ustalonych z klasą godzinach. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: A. Mickiewicz – wielki wieszcz polski. 
Lekcja online na MT  

Po lekcji uczeń potrafi: 

• Podać najważniejsze informacje dotyczące życia i twórczości wieszcza 

• Wymienić  i krótko omówić utwory poety omawiane  podczas zajęć 

Pomoce: 

• podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://eszkola.pl/jezyk-polski/adam-mickiewicz-1046.html 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: praca, moc, energia. 
Cel: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: praca, moc, energia oraz 
umiejętności w rozwiązywaniu zadań dotyczących omawianych zagadnień. 
Realizacja podstawy programowej: III.1-5. 
Lekcja online na MS Teams 
Rozwiązywanie testów podręcznik str. 220-222. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

 Iwona Knura Temat: Landscapes and countries – vocabulary. Krajobrazy i kraje – 

https://learningapps.org/9562390
https://learningapps.org/1390785
https://learningapps.org/830305
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
http://www.youtube.com/watch?v=nWyzEc3C0sk
https://www.youtube.com/watch?v=nWyzEc3C0sk
https://eszkola.pl/jezyk-polski/adam-mickiewicz-1046.html


j. angielski wprowadzenie słownictwa. 
 
Cele:  
- u. zna słownictwo przyrodniczo- geograficzne: forest, field, lake, mountain, 
itd. 
- u. potrafi podać informacje dotyczące różnych miejsc na Ziemi: ich położenie, 
cechy, dlaczego miejsce jest atrakcyjne 
- u. potrafi znaleźć w tekście słuchanym określone informacje 
- u. przekazuje usłyszane informacje w j. polskim i angielskim 
- u. potrafi opowiedzieć o swoim kraju. 
  
MS Teams; eDesk – nagrania 4.21-4.26, podręcznik str. 106-107, ćwiczenia 
str. 100 
W domu: My EnglishLab Online Workbook (zadania bez gwiazdki i z 1 
gwiazdką) 
  
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne  
Podstawa programowa: wymagania ogólne: IV, VII ; wymagania szczegółowe: 
I.11, 13, II.6,7, IV.1,7, VI.6,8  
Cele szczegółowe kształcenia i wychowania: 
Uczeń potrafi: • wymienić rodzaje uzależnień, • przedstawić czynniki ryzyka, 
które sprzyjają uzależnieniom, • omówić skutki palenia papierosów, picia 
alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy, • uzasadnić, że wartość życia jest 
najistotniejsza, • odmówić uczestnictwa w sytuacji, która prowadzi do 
uzależnienia.  
Uczeń uświadomi sobie, że: • jego zdrowie i przyszłość zależą od obecnych 
wyborów, • bez wypracowania postawy asertywnej łatwo może ulec naciskom 
grupy i wejść na drogę uzależnień. 1. Rodzaje uzależnień: chemiczne i 
behawioralne. 2. Czynniki ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom. 3. 
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki, 
dopalacze). 4. Wartość życia a używki. 5. Wypracowanie postawy asertywnej. • 
Metody: Rozmowa kierowana nt. rodzajów uzależnień. • Burza mózgów: 
czynniki ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom. • Prezentacja wybranego filmu 
z serii „Mówię wam, nie warto”. • Dyskusja po filmie. • Mapa mentalna: 
„Wartość życia a używki”. • Ćwiczenie: jak odmawiać? • Filmy z serii „Mówię 
wam, nie warto”: „Alkoholizm”, „Nikotynizm”, „Narkomania”. • Cyfrowe zasoby 
internetowe nt. uzależnień. • Literatura popularnonaukowa. • Prezentacja 
multimedialna. 
 

 

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 24-04-2020r. 

 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 



Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Lekcja 2. I wojna światowa na ziemiach polskich  
Cele: uczeń dowie się: 

• jak wyglądała I wojna światowa z perspektywy Polski, 

• Jak wyglądała walka na froncie wschodnim, 

• Jakie były cele i skutki działalności Legionów Polskich, 

• Jak wyglądało zaangażowanie jednostek polskich po stronie entanty 
Lekcja online na MS Teams, podr. S 170-174, notatka w pliku 
Realizacja podstawy programowej: XXVI.3 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-
polska-w-1917-roku/D176F7ebD 

• Audycja radiowa: 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1277062,Akt-5-listopada-
powrot-sprawy-polskiej 

 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z działu: Łączenie się atomów. 

Równania reakcji chemicznych. 

Cele:  

- przypomnienie wiadomości i umiejętności z zakresu: wiązań chemicznych, 

wartościowości, równań reakcji chemicznych, prawa stałości składu, prawa 

zachowania masy, stechiometrii. 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca – wspólne 

rozwiązywanie zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (karta pracy),  Learning apps: 

https://learningapps.org/9562390 (milionerzy), 

https://learningapps.org/1390785 (wzory sumaryczne i strukturalne),dla 

chętnych dodatkowo: https://learningapps.org/830305 (liczba masowa i liczba 

atomowa) 

Realizacja podstawy programowej: II.8-15, III.6-7 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Alone in the jungle – reading and vocabulary; sama w dżungli - praca z 
tekstem, wprowadzenie słownictwa. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie analizują tytuł opowiadania, starają się podać przykłady, w jakich 
sytuacjach można czuć się samotnym i jakie towarzyszą temu odczucia. 
Następnie czytają tekst, zwracając szczególną uwagę na słowa, wyrażenia 
nieznane. Po przeczytaniu tekstu udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela 
opierając się na przeczytanym opowiadaniu. Rozwiązują również ćwiczenie 
sprawdzające zrozumienie tekstu poprzez zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 
z kilku podanych.  
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura. 
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 (zob. IV.5), 
- posługuje się pojęciem temperatury (zob. IV.1), 
- posługuje się skalami temperatur: Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita (zob. IV.2), 
- przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i 
odwrotnie (zob. IV.2), 
- dostrzega, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi 
termicznej (zob. IV.1) 
Realizacja podstawy programowej: IV.1,IV.2,IV.5. 

https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-polska-w-1917-roku/D176F7ebD
https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-polska-w-1917-roku/D176F7ebD
https://epodreczniki.pl/a/licytacja-sprawa-polska-w-1917-roku/D176F7ebD
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1277062,Akt-5-listopada-powrot-sprawy-polskiej
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1277062,Akt-5-listopada-powrot-sprawy-polskiej
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1277062,Akt-5-listopada-powrot-sprawy-polskiej
https://learningapps.org/9562390
https://learningapps.org/1390785
https://learningapps.org/830305


Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 1-5 str.231,232. 
Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU, 
 e-book Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: A. Mickiewicz – wielki wieszcz polski. 
Lekcja online na MT  
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Podać najważniejsze informacje dotyczące życia i twórczości wieszcza 

• Wymienić  i krótko omówić utwory poety omawiane  podczas zajęć 
Pomoce: 

• podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://eszkola.pl/jezyk-polski/adam-mickiewicz-1046.html 
 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat Scratch-oddawanie prac 
Lekcja online na MS Teams 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 24-04-2020r. 

 

  

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Piszemy własny artykuł 
Cele: 
 Uczeń utrwali sobie: 
 -czym jest artyku 
ł -jaką kompozycję ma ta forma wypowiedzi  
-pozna charakterystyczne słownictwo -jaka jest różnica między artykułem a 
tradycyjną rozprawką 
 -jak budować argumenty i dobierać do nich odpowiednie przykłady 
 -jak sprawić, by temat artykułu zainteresował czytelnika -jak stworzyć ciekawy 
tytuł  
-czym jest lid, jak go stworzyć 
 Lekcja onine na MS Teams Materiały:e- podręcznik z Nowej Ery, karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp 
 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Powojenna odbudowa. 
Lekcja online na MS Teams 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Symetria względem punktu - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie wykreślić środek symetrii, względem którego figury są symetryczne,- 
stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach,- umie rozwiązywać 
zadania tekstowe związane z symetrią 
względem punktu.Realizacja podstawy programowej: XV.4.Lekcja online na 
MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 6,7,9,10 str.90-92, podręcznik zad.5,9,11 str.223. Materiały 
pomocnicze:  multipodręcznik i multićwiczenia 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Porównanie właściwości alkoholi. Alkohole – podsumowanie.  

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem 

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU


skupienia i aktywnością alkoholi, 

- zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

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

zeszytu ćwiczeń), zadania z podręcznika str.156. 

Materiały dodatkowe: Learning apps: https://learningapps.org/4408627 

(etanol/glicerol), https://learningapps.org/1822611 (milionerzy), 

https://learningapps.org/9575717 (zastosowanie alkoholi) 

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2, IX.3 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Could you live without technology? - listening and vocabulary; czy jest 
możliwe życie bez technologii? - ćwiczenia w słuchaniu, wprowadzenie 
słownictwa. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Nauczyciel sprawdza opanowanie przez uczniów zasad tworzenia strony 
biernej w czasie teraźniejszym i przeszłym - kartkówka. Następnie uczniowie 
utrwalają materiał przed egzaminem ósmoklasisty. Dyskutują na temat życia i 
towarzyszącej mu nowoczesnej technologii. Rozwiązują szereg zadań w 
swoich zeszytach ćwiczeń. Nauczyciel udostępnia uczniom pliki dźwiękowe 
dostępne na platformie eDesk. Uczniowie utrwalają słownictwo związane z 
czasem, częstotliwością, nowoczesnym sprzętem i jego zastosowaniem.  
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 24-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Symetria względem punktu - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie wykreślić środek symetrii, względem którego figury są symetryczne,- 
stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach,- umie rozwiązywać 
zadania tekstowe związane z symetrią 
względem punktu.Realizacja podstawy programowej: XV.4.Lekcja online na 
MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 6,7,9,10 str.90-92, podręcznik zad.5,9,11 str.223. Materiały 
pomocnicze:  multipodręcznik i multićwiczenia 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Piszemy własny artykuł 
Cele: 
 Uczeń utrwali sobie: 
 -czym jest artykuł -jaką kompozycję ma ta forma wypowiedzi  
-pozna charakterystyczne słownictwo -jaka jest różnica między artykułem a 
tradycyjną rozprawką 
 -jak budować argumenty i dobierać do nich odpowiednie przykłady 
 -jak sprawić, by temat artykułu zainteresował czytelnika -jak stworzyć ciekawy 
tytuł  
-czym jest lid, jak go stworzyć 
 Lekcja onine na MS Teams Materiały:e- podręcznik z Nowej Ery, karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp 

https://learningapps.org/4408627
https://learningapps.org/1822611
https://learningapps.org/9575717


Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Porównanie właściwości alkoholi. Alkohole – podsumowanie.  

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem 

skupienia i aktywnością alkoholi, 

- zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

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

zeszytu ćwiczeń), zadania z podręcznika str.156. 

Materiały dodatkowe: Learning apps: https://learningapps.org/4408627 

(etanol/glicerol), https://learningapps.org/1822611 (milionerzy), 

https://learningapps.org/9575717 (zastosowanie alkoholi) 

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2, IX.3 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Polska w latach 70. XX wieku 
Cele: uczeń dowiem się: 

• jakie były kierunki polityki wewnętrznej i gospodarczej PRL w latach 70. 
XX w. 

• co oznacza wyrażenie propaganda sukcesu i jakie były absurdy 
gospodarki PRL-u. 

• jakie były skutki rządów E. Gierka 
Lekcja poprowadzona online na MS Teams 
 Realizacja podstawy programowej: XXXIX.2, XXXIX.3 
 Materiały do lekcji: podręcznik s.193-197, notatka w plikach, 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dezmlgk5T 

• Materiał dodatkowy 1: https://www.edukator.pl/dekada-dynamicznego-
rozwoju-czy-dekada-zmarnowanych-okazji,707.html 

• Materiał dodatkowy 2: https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA 

• Materiał dodatkowy 3: 
https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1660410,Epoka-Gierka-Co-
przyniosla-Polakom 

• Materiał dodatkowy 4: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/edward-
gierek 

 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Was ist passiert? – Co się stało (1/2) 

Realizacja podstawy programowej: I.11; II.5; III.4; VI.3, VI.8; X 

Cele lekcji:  

• Nazywanie części ciała 

• Pytanie o dolegliwości 

• Udzielanie informacji o dolegliwościach 

• Nazwy dolegliwości i części ciała 

Praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. Temat przeznaczony na 2h 

dydaktyczne. 

 Lekcja online na MS Teams 

 

 

https://learningapps.org/4408627
https://learningapps.org/1822611
https://learningapps.org/9575717
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dezmlgk5T
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dezmlgk5T
https://www.edukator.pl/dekada-dynamicznego-rozwoju-czy-dekada-zmarnowanych-okazji,707.html
https://www.edukator.pl/dekada-dynamicznego-rozwoju-czy-dekada-zmarnowanych-okazji,707.html
https://www.edukator.pl/dekada-dynamicznego-rozwoju-czy-dekada-zmarnowanych-okazji,707.html
https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA%20%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA
https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1660410,Epoka-Gierka-Co-przyniosla-Polakom
https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1660410,Epoka-Gierka-Co-przyniosla-Polakom
https://www.polskieradio.pl/7/5102/Artykul/1660410,Epoka-Gierka-Co-przyniosla-Polakom
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/edward-gierek
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/edward-gierek
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/edward-gierek

