
 

Zadania dla klasy VII a na dzień 29-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Cp – zadania ze zmianą stężenia roztworu 

Cele:- wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, 

masa substancji, masa roztworu, masa rozpuszczalnika, gęstość, zmiana 

stężenia roztworu. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań.. 

Realizacja podstawy programowej: V.7 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej - Polska w okresie międzywojennym 
Uczeń dowiem się, jakie były problemy odrodzonej Polski związane z 
odbudową państwowości i integracją społeczeństwa.  
Lekcja online na MS Teams. Notatka i karty pracy w pliku, podręcznik str. 218-
221,    
Materiały pomocnicze: 

• Lekcja z e-podręcznika:https://epodreczniki.pl/a/ii-rzeczpospolita---
problemy-integracji-i-odbudowy/DDJxNb6G7  

• Materiał dodatkowy 1: https://www.edukator.pl/polska-
midzywojenna,1122.html 

• Materiał dodatkowy 2: https://dzieje.pl/aktualnosci/budowa-
niepodleglego-panstwa 

• Odbudowa Polski po 1918r.: https://www.youtube.com/watch?v=8-
KR033uffA 

Realizacja podstawy programowej: XXVIII.1, XXIX.1 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Rodzaje formantów. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić typy formantów 

• Wskazać je w konkretnych wyrazach pochodnych 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g&t=220s 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zmiany stanów skupienia ciał. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rozróżnia i opisuje zjawiska: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 
wrzenie, sublimacja, resublimacja. 
Realizacja podstawy programowej: IV.9. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 249-251, zad. 1-3 str. 252. 
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo, e-
book Nowa Era. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

Exam Skills Revision. Rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych (dział 8) 
 
Wspólne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych na MyEnglishLab (Trening 
Egzaminacyjny 8), zadania oparte na materiale video (eDesk, 43,44, 46, 47, 
48) i ćwiczeniach str. 98-99; rozumienie tekstu słuchanego, funkcje językowe, 
środki językowe. 
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Z podst.progr.: I.7; II.1,5; III.1,2,4; V.2,4,8; VII.3,7,14; VIII.2,3; X; XIII; XIV. 
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Czas oczekiwania Nowa podstawa programowa Wymagania ogólne: V, 
VI Wymagania szczegółowe: III.1,2, IV.1,4,5,6, V.1,2,7,8,9, VI.1 
Cele szczegółowe kształcenia i wychowania Uczeń potrafi: • opisać budowę 
komórki jajowej i plemnika oraz proces zapłodnienia, • przedstawić zmiany 
fizjologiczne w organizmie kobiety w czasie ciąży, • uzasadnić konieczność 
przestrzegania higienicznego trybu życia matki oczekującej dziecka, • omówić 
etapy rozwoju prenatalnego dziecka (zygota zarodek płód). Uczeń uświadomi 
sobie, że: • rodzice powinni od samego początku zapewnić dziecku jak 
najlepsze warunki życia i rozwoju. 1. Budowa komórki jajowej i plemnika; 
zapłodnienie. 2. Higiena ciąży: odżywianie, sen i ćwiczenia fizyczne matki. 3. 
Profilaktyka prekoncepcyjna; opieka lekarska; kwas foliowy. 4. Ciąża a używki: 
• Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), • nikotyna, narkotyki a zdrowie dziecka. 5. 
Opieka ojca nad matką w ciąży i ich dzieckiem. 6. Pierwsze dziewięć miesięcy, 
czyli rozwój dziecka w łonie matki. • Wykład z prezentacją multimedialną. • 
Zajęcia z materiałami źródłowymi: higiena ciąży. • Ćwiczenie: „mówiąca 
ściana” ciąża a używki. • Praca z filmem: rozwój prenatalny człowieka. • 
Rozmowa kierowana nt. opieki ojca nad matką w ciąży i ich dzieckiem. • 
Prezentacja multimedialna „Płodność człowieka”. • Encyklopedia zdrowia, 
materiały oświatowe. • Film: „Człowiek od poczęcia” lub „Cud miłości”. • 
Cyfrowe zasoby internetowe. • Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” dla klasy 
VII. 
 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 29-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej - Polska w okresie międzywojennym 
Uczeń dowiem się, jakie były problemy odrodzonej Polski związane z 
odbudową państwowości i integracją społeczeństwa.  
Lekcja online na MS Teams. Notatka i karty pracy w pliku, podręcznik str. 218-
221,    
Materiały pomocnicze: 

• Lekcja z e-podręcznika:https://epodreczniki.pl/a/ii-rzeczpospolita---
problemy-integracji-i-odbudowy/DDJxNb6G7  

• Materiał dodatkowy 1: https://www.edukator.pl/polska-
midzywojenna,1122.html 

• Materiał dodatkowy 2: https://dzieje.pl/aktualnosci/budowa-
niepodleglego-panstwa 

• Odbudowa Polski po 1918r.: https://www.youtube.com/watch?v=8-
KR033uffA 

Realizacja podstawy programowej: XXVIII.1, XXIX.1 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Cp – zadania ze zmianą stężenia roztworu 

Cele:- wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, 

masa substancji, masa roztworu, masa rozpuszczalnika, gęstość, zmiana 

stężenia roztworu. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań.. 

Realizacja podstawy programowej: V.7 

Dominika T: Harrod’s - rozwijamy umiejętności egzaminacyjne. 
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Gatnar                 
j. angielski 

 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych dostępnych w ich 
zeszytach ćwiczeń: słuchanie ze zrozumieniem – na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu uzupełniają luki w zdaniach; znajomość środków 
językowych - wybierają poprawne słowo, które poprawnie uzupełni luki w 
tekście; przetwarzanie językowe - na podstawie przeczytanego tekstu o 
słynnym na całym świecie centrum handlowym uzupełniają luki w podanym e-
mailu. Nauczyciel udostępnia uczniom nagrania z platformy eDesk.  
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Topnienie i krzepnięcie. 
Cele, po lekcji uczeń:  
- rozróżnia i opisuje zjawiska topnienia i krzepnięcia jako procesy, w których 
dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury, 
- posługuje się pojęciem ciepła topnienia i wyraża je w jednostkach układu SI, 
- podaje wzór na ciepło topnienia, 
- wie jak zademonstrować zjawiska topnienia i krzepnięcia, 
- porównuje topnienie kryształów i ciał bezpostaciowych, 
- wyznacza temperaturę topnienia wybranej substancji, 
- analizuje tabelę temperatur topnienia substancji, 
- sporządza wykresy zależności temperatury od czasu ogrzewania (oziębiania) 
dla zjawisk topnienia i krzepnięcia, 
- posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła 
topnienia, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z uwzględnieniem ciepła topnienia. 
Realizacja podstawy programowej: IV.9, IV.10a. 
Lekcja online na MS Teams.  
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 253-257, zad. 1-5 str. 258.  
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/film/DJ3RC6iJP, 
https://epodreczniki.pl/a/jak-obliczamy-cieplo-potrzebne-do-zmiany-
temperatury-stopienia-lub-wyparowania-ciala/DElxPwUMP, e-book Nowa Era. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Rodzaje formantów. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić typy formantów 

• Wskazać je w konkretnych wyrazach pochodnych 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g&t=220s 
 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Lekcje w edytorze. 

Zadanie domowe 

Lekcja online na MS Teams 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 29-052020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Poćwicz przed egzaminem 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 
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Uczeń: 

-rozpoznaje środki perswazji 

-porządkuje poznane informacje 

-nazywa części mowy 

-odszukuje i tworzy imiesłowy 

-rozwija umiejętność argumentowania 

-rozróżnia rodzaje wypowiedzeń 

Materiały: karta pracy, podręcznik s. 219 

Podstawa programowa: I.1.4, I.1.9, I.2.2, I.2.4, II.1.1, III. 1.6, IV.7 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Ile jest możliwości - ćwiczenia 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując sporządzony przez 
siebie opis lub tabelę, 
- umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, 
stosując regułę mnożenia, 
- umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę mnożenia oraz 
regułę dodawania. 
Realizacja podstawy programowej: XVI.1, XVI.2 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad.3-14 str. 262-264 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Estry (2). Aminokwasy 

Cele:  

- poznanie pojęć: estry, grupa estrowa, 

- wyjaśnienie, na czym polega reakcja estryfikacji, 

- zapisywanie równań reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami 

monohydroksylowymi, 

- poznanie nazw, wzorów i zastosowań estrów, 

- poznanie pojęć: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, 

peptydy, 

- poznanie budowy i właściwości aminokwasów na przykładzie glicyny. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie zasobów  Mutliteki Chemia 

Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.6 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Dog agility for everyone! - exam skills; rozwijamy umiejętności 
egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych dostępnych w ich 
podręcznikach: słuchanie ze zrozumieniem – na podstawie informacji 
zawartych w nagraniu uzupełniają luki w zdaniach; znajomość funkcji 
językowych - uzupełniają dialogi angielskimi odpowiednikami wyrażeń 
podanych w nawiasach; przetwarzanie językowe - na podstawie informacji 
podanych w ulotce uzupełniają luki w e-mailu; znajomość środków 
językowych - uczniowie uzupełniają zdania używając podanych wyrazów w 
odpowiedniej formie. Nauczyciel udostępnia uczniom nagrania z platformy 
eDesk. 
 

 



Zadania dla klasy VIII b na dzień 29-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Ile jest możliwości - ćwiczenia  
Cele, po lekcji uczeń:  
- umie obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując sporządzony przez 
siebie opis lub tabelę,  
- umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy dokonywaniu dwóch wyborów, 
stosując regułę mnożenia,  
- umie obliczyć liczbę możliwych wyników, stosując regułę mnożenia oraz 
regułę dodawania.  
Realizacja podstawy programowej: XVI.1, XVI.2  
Lekcja online na MS Teams.   
Podręcznik zad.3-14 str. 262-264  
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Poćwicz przed egzaminem 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń: 

-rozpoznaje środki perswazji 

-porządkuje poznane informacje 

-nazywa części mowy 

-odszukuje i tworzy imiesłowy 

-rozwija umiejętność argumentowania 

-rozróżnia rodzaje wypowiedzeń 

Materiały: karta pracy, podręcznik s. 219 

Podstawa programowa: I.1.4, I.1.9, I.2.2, I.2.4, II.1.1, III. 1.6, IV.7 

 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Estry (2). Aminokwasy 

Cele:  

- poznanie pojęć: estry, grupa estrowa, 

- wyjaśnienie, na czym polega reakcja estryfikacji, 

- zapisywanie równań reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami 

monohydroksylowymi, 

- poznanie nazw, wzorów i zastosowań estrów, 

- poznanie pojęć: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, peptydy, 

- poznanie budowy i właściwości aminokwasów na przykładzie glicyny. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie zasobów  Mutliteki Chemia 

Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.6 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej. Polska w latach 90. XX wieku.        
Uczeń:  

• zna ustalenia obrad Okrągłego Stołu i wyniki częściowo wolnych 
wyborów w czerwcu 1989r. 

• potrafił wyjaśnić pojęcie transformacji ustrojowej, 

•  zrozumiem, dlaczego rok 1989 był dla Polski przełomowy. 
Lekcja online na MS Teams. Podręcznik s. 226-229, 248-252, notatka, karta 
pracy w pliku. 
Materiały dodatkowe do lekcji: 



• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/transformacja-
gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DjFjr3TZK 

• Materiał dodatkowy 1: https://ninateka.pl/audio/transformacja-
ustrojowa 

• Materiał dodatkowy 2: https://ninateka.pl/audio/okragly-stol-
kontraktowe-wybory 

Realizacja podstawy programowej: XL.3, XLI.1, XLI.2, XLI.3 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Wie komme ich zum Markt? (2/2) – Jak dojść na rynek?  

Podstawa programowa: .8; II.5; III.4; IV.1; VI.3; XI  

Cele: · Opisywanie drogi · Pytanie o drogę · Słownictwo niezbędne do opisu 

drogi · Przyimki z biernikiem · Korzystanie z tablicy leksykalnej Samodzielne 

formułowanie reguły gramatycznej Lekcja online na MS Teams. Temat 

realizowany w 2h dydaktyczne. Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; 

materiały online. 

Iwona Knura 
j. angielski  
(dodatkowy) 

T: Social life and problems - mówienie na temat problemów życia 

społecznego, wypowiedź pisemna. 

Zadania egzaminacyjne na słuchanie na MyEnglishLab - słuchanie, 

streszczanie, odpowiedzi na pytania, pisanie – email o problemach 

społecznych, ogłoszenie na temat demonstracji. 

Z podst. progr.: I.14; III.4; IV.1,2,5,6; V.1,2,3,8; VII.12; VIII.2; X,XII,XIII 
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