
Zadania dla klasy VII a na dzień 08-05-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Woda jako rozpuszczalnik. Rodzaje roztworów 

Cele:  

- analiza wpływu temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na 

szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie, 

- poznanie pojęcia roztwór, 

- poznanie rodzajów roztworów, 

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

rozmowa naprowadzająca. Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki Chemii 

Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.1-4 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Rewolucje w Rosji 

Uczeń pozna przebieg najsłynniejszych rewolucji na świecie, fakty i postaci z 

nimi związane 

Podręcznik s. 175-179. Notatka w plikach  

Lekcja prowadzona online na MS Teams  

Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-

swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of  

Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg 

Realizacja podstawy programowej: XXV.5 

 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Życie i twórczość B. Leśmiana i C. Norwida. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Krótko przedstawić najważniejsze elementy biografii twórców 

• Wymienić ich  utwory omawiane na lekcjach 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Wikipedia – biografie 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem ciepła jako ilości energii wewnętrznej przekazanej 
między ciałami o różnych temperaturach bez wykonywania pracy, 
- oznacza ciepło symbolem Q i wyraża je w jednostkach układu SI, 
- opisuje, na czym polega cieplny przepływ energii pomiędzy ciałami o różnych 
temperaturach, 
- analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem 
pracy i przekazywaniem energii w postaci ciepła, 
- wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, 
wykonując nad nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła. 
Realizacja podstawy programowej: IV.4. 
Lekcja online na MS Teams 

https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of
https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of
https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of
https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg
https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg


Notatka do zeszytu – podręcznik str. 233-236. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, https://epodreczniki.pl/a/energia-
wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-
wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DftmAW6ae. 

 Iwona Knura 
j. angielski 

 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Ludzie drogowskazy 
 Wymagania ogólne: III, IV Wymagania szczegółowe: II.10, IV.7,9 
Cele lekcji: 
 Uczeń potrafi: • zdefiniować pojęcie autorytetu, • określić znaczenie autorytetu 
w życiu człowieka, • wymienić cechy osobowości, które budują autorytet, • 
odróżnić prawdziwe autorytety od pseudoautorytetów, • dokonać wyboru 
właściwego autorytetu, • przedstawić problem upadku autorytetu.  
Uczeń uświadomi sobie, że: • wybór autorytetu to samodzielna i ważna 
decyzja, • istnieją różnice między autorytetem a idolem. 1. Definicja pojęcia 
„autorytet”. 2. Rola autorytetów w życiu człowieka. 3. Wartości, zachowania, 
postawy, cechy osobowości, które budują autorytet. 4. Autorytet a idol. 5. 
Problem upadku niektórych autorytetów.  
Metody i środki: • Rozmowa kierowana: próba zdefiniowania pojęcia 
„autorytet”. • Mapa mentalna: autorytet – cechy osobowości i postaw. • Debata 
oksfordzka: autorytet a idol. • Rozmowa kierowana: dlaczego czasem 
autorytety upadają. • Słowniki i encyklopedie. • Cyfrowe zasoby internetowe. • 
Literatura popularnonaukowa. • Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości” dla klasy 
VII. • Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII.; lekcja online na MS 
Teams 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 08-05-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

Temat: Świat po I wojnie światowej  
Uczeń: 

• uporządkuję wiedzę o tym, jak wyglądał świat po I wojnie światowej,  

• przypomnę sobie, jak zmieniały się granice Polski. 

Lekcja prowadzona online na MS Teams  

Materiały do lekcji: podręcznik s. 188-191, karta pracy, notatka w plikach 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 
Realizacja podstawy programowej: XXVII.2 

 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Woda jako rozpuszczalnik. Rodzaje roztworów 

Cele:  

- analiza wpływu temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na 

szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie, 

- poznanie pojęcia roztwór, 

https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DftmAW6ae
https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DftmAW6ae
https://epodreczniki.pl/a/energia-wewnetrzna-cieplo-zmiany-energii-wewnetrznej-spowodowane-wykonywaniem-pracy-i-przeplywem-ciepla/DftmAW6ae
https://epodreczniki.pl/a/polska-europa-swiat-po-i-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DF0j0YoCo
https://www.edukator.pl/midzy-wojnami,7162.html
https://dzieje.pl/infografiki/europa-po-i-wojnie-swiatowej


- poznanie rodzajów roztworów, 

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

rozmowa naprowadzająca. Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki Chemii 

Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.1-4 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Progress check – module 9; utrwalenie wiadomości i umiejętności z 
rozdziału 9. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie powtarzają i utrwalają wiadomości z rozdziału 9 - rozwiązują szereg 
ćwiczeń dostępnych w ich podręczniku. Utrwalają słownictwo związane z 
krajobrazem, ukształtowaniem terenu, sprzętem sportowym oraz różnego 
rodzaju aktywnościami wykonywanymi na zewnątrz. Przypominają sobie 
zasady tworzenia oraz budowę czasu present perfect. Tworzą zdania w 
poznanym czasie gramatycznym. Następnie układają dialogi, w których pytają 
o pozwolenie oraz tego pozwolenia udzielają lub je odrzucają. 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Pierwsza zasada termodynamiki. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- formułuje I zasadę termodynamiki, 
- wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła (wymiana 
ciepła) między ciałami o tej samej temperaturze. 
Realizacja podstawy programowej: IV.3. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu – podręcznik str. 236, zad. 1-5 str.236,237. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, 
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ. 

Bożena Placek  
j. polski 

Temat: Życie i twórczość B. Leśmiana i C. Norwida. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Krótko przedstawić najważniejsze elementy biografii twórców 

• Wymienić ich  utwory omawiane na lekcjach 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Wikipedia – biografie 
 

Tomasz 
Kozielski 
informatyka 

Temat: Scratch- rysowanie 
Lekcja online na MS Teams. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 08-052020r. 

 

  

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. “Alchemik” P. Coelho powieścią o 
wewnętrznej wolności 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ


-interpretuje utwór i  wykorzystuje w tym potrzebną terminologię 
-rozpoznaje w tekście alegorię i fskazuje jej funkcję 
-podejmuje dyskusję 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-przeprowadza wnioskowanie 
-tworzy własną wypowiedź 
Materiały: podręcznik, karta pracy, multiteka z Nowej Ery 
Podstawa programowa: I.1.1,I.1.2 , I. 1.7, I.1.9,I.2.1, I.2.2, III.1.2, III.1.5, IIII.1.6, 
IV.6 
 

Tomasz 
Kozielski  
historia 

Temat: Polska w latach 1956-1970 
Lekcja online na MS Teams 

Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Długość okręgu - rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów 
figur, 
- rozumie sposób wyznaczenia liczby, 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością okręgu, 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem 
obwodów figur. 
Realizacja podstawy programowej: XIV.1, XIV.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 8, 13,16,17,18, 19 str.244-246. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Kwas metanowy i kwas etanowy (2) 

Cele: 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu metanowego, 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu etanowego, 

- omówienie procesu fermentacji octowej, 

- zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami 

metali i metalami oraz równań dysocjacji jonowej 

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

Wykorzystanie filmów z doświadczeń 28-32 z Chemii Nowej Ery (Multiteka).  

Rozwiązywanie zadań z podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej:IX.4, IX.5 

Dominika 
Gatnar                 
j. angielski 

T: Word order in questions – poprawna budowa pytań w języku angielskim - 
ćwiczenia. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie ćwiczą umiejętność poprawnego tworzenia pytań w języku 
angielskim - rozwiązują szereg ćwiczeń dostępnych w ich zeszytach ćwiczeń 
pod kierunkiem nauczyciela.  
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 08-05-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 



Anna Brzęczek  
matematyka 

Temat: Długość okręgu - rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów 
figur, 
- rozumie sposób wyznaczenia liczby, 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z długością okręgu, 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem 
obwodów figur. 
Realizacja podstawy programowej: XIV.1, XIV.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 8, 13,16,17,18, 19 str.244-246. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. “Alchemik” P. Coelho powieścią o 
wewnętrznej wolności 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-interpretuje utwór i  wykorzystuje w tym potrzebną terminologię 
-rozpoznaje w tekście alegorię i fskazuje jej funkcję 
-podejmuje dyskusję 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-przeprowadza wnioskowanie 
-tworzy własną wypowiedź 
Materiały: podręcznik, karta pracy, multiteka z Nowej Ery 
Podstawa programowa: I.1.1,I.1.2 , I. 1.7, I.1.9,I.2.1, I.2.2, III.1.2, III.1.5, IIII.1.6, 
IV.6 
 
 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Kwas metanowy i kwas etanowy (2) 

Cele: 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu metanowego, 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu etanowego, 

- omówienie procesu fermentacji octowej, 

- zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami 

metali i metalami oraz równań dysocjacji jonowej 

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

Wykorzystanie filmów z doświadczeń 28-32 z Chemii Nowej Ery (Multiteka).  

Rozwiązywanie zadań z podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej:IX.4, IX.5 

Jolanta 
Błaszczok 
Historia 

 Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce 
Uczeń dowie się: 

• dlaczego narodził się w Polsce sprzeciw wobec ustroju 
komunistycznego 

• jak powstała i działała demokratyczna opozycja 

• jak wpłynął wybór Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce 
Podręcznik s. 202-206, notatka w plikach 
Lekcja na MS Teams 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 

• Materiał dodatkowy 3 
Realizacja podstawy programowej: XXXIX.4,5,6 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Kompasstraining 4 – Das Leben schreibt Geschichten. Powtórzenie 

słownictwa w zakresie rozdziału 4 – Życie pisze historie.  

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/D14UjOyJr
https://www.edukator.pl/opozycja-demokratyczna-polski-papiez-solidarnosc,709.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wEaPL2k0Js
https://www.e-historia.com.pl/122-szkola-podstawowa-notatki-z-historii-szkola-podstawowa-notaki-historia-szkola-podstawowa-historia-notatki-szkola-podstawowa/historia-notatki-z-historii-dla-szkoly-podstawowej-historia-szkola-podstawowa/klasa-8/2358-5-1-narodziny-opozycji-demokratycznej-w-polsce


Cele rozdziału: • opowiedzieć o wydarzeniach z przeszłości • tworzyć czas 

przeszły Perfekt • zapytać rozmówcę o wydarzenia z przeszłości • nazwać 

części ciała i dolegliwości oraz lekarzy specjalistów • opowiedzieć o 

wydarzeniach z przeszłości • tworzyć czas przeszły Perfekt • stosować zwroty 

określające emocje • dowiedzieć się od rozmówcy o wydarzenia z przeszłości • 

prowadzić rozmowy podczas wizyty u lekarza Lekcja online na platformie MS 

Teams. Pomoce: Książka ćwiczeń, słownik 

Iwona Knura 
j. angielski  
(dodatkowy) 

 

 

 


