
Zadania dla klasy VII a na dzień 01-06-2020r.  

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Średnia arytmetyczna - ćwiczenia. 
 Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć średnią arytmetyczną, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią arytmetyczną. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.3. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad. 4,6,7,9,10,12 str. 300,301. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

T: Culture - vocabulary. Uczestnictwo w kulturze - słownictwo, ćwiczenia 
utrwalające. 
 
Lekcja online. Zadania z MyEnglishLab na słuchanie, czytanie, środki 
językowe, funkcje językowe. Zadania oparte na fragmentach filmów, 
streszczanie treści ustne i pisemne. 
 MS Teams. 
I.1,4,5,9; II.1,5; III.6; IV.1,5; VIII.2; VI.3,5; XIII; XIV 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Wie viel kostet das?(2/2) – Ile to kosztuje? 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2, 5.2., 5.3, 6.4, 8.1, 9, 11, 12, 13 

Cele: 

• Nazywanie miary, wagi i opakowań produktów 

• Sporządzanie prostej listy zakupów  

• Nazwy produktów spożywczych 

• Określenia wagi, miary 

• Nazwy opakowań 

• Odmiana zaimków osobowych w bierniku 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej  

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 
 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: Jak tworzymy wyrazy pochodne? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wytłumaczyć, jak powstają wyrazy pochodne 

• Wskazać , w jaki sposób utworzone zostały konkretne wyrazy 
pochodne 

Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki w 
naszym regionie. 
 
Cele: Uczeń pozna walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu 

Zobacz film promocyjny o atrakcjach turystycznych województwa śląskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8   

Na zakończenie zobaczcie inny filmik promujący Śląsk i zwróćcie uwagę na 

https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8


miejsca, których nie było w tym pierwszym  

https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8Pozna  

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XI.7 

  

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Tworzenie własnej galerii. 

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki;  

-podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości 

dotyczące formy i struktury dzieła.  

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych sztuka nowych 

mediów; 

2)Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca 

się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń: 

3) Projektowanie graficznych form użytkowych (zaproszenie, okładka, plakat); 

 4)Kształtowanie przestrzennych form dekoracyjnych, 

5) Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.(proste techniki graficzne, , 

elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem 

wybranych graficznych programów komputerowych); 

6)Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 

narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 

Lekcja online na MS Teams.  

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 01-06-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: Jak tworzymy wyrazy pochodne? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wytłumaczyć, jak powstają wyrazy pochodne 

• Wskazać , w jaki sposób utworzone zostały konkretne wyrazy 
pochodne 

Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Średnia arytmetyczna - ćwiczenia. 
 Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć średnią arytmetyczną, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią arytmetyczną. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.3. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad. 4,6,7,9,10,12 str. 300,301. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

  Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej. Walka o granicę 
wschodnią. 
Uczeń: 

• Zastanowi się, czy wysiłek militarny w zmaganiach o granice był 
potrzebny i miał wpływ na korzystniejsze rozwiązania dla Polski. 

• Dowie się, kiedy rozgrywała się wojna polsko‑bolszewicka i jakie było 
jej znaczenie dla istnienia międzywojennej Polski. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji: podręcznik, notatka w pliku. 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-

https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8Pozna
https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-granicy-z-niemcami-i-czechoslowacja/D168UPBiP
https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-granicy-z-niemcami-i-czechoslowacja/D168UPBiP


granicy-z-niemcami-i-czechoslowacja/D168UPBiP 

• Materiał dodatkowy 1:https://dzieje.pl/content/walki-o-granice-ii-rp-
zdj%C4%99cia-0 

• Materiał dodatkowy 2: https://dzieje.pl/aktualnosci/geneza-i-poczatek-
wojny-polsko-bolszewickiej  

• Materiał dodatkowy 3: https://www.youtube.com/watch?v=xKiEoud7Al0: 
Odc. 3 - Wojna polsko-bolszewicka - Polskie drogi do niepodległości 

• https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448 
Realizacja podstawy programowej: XXVIII.2, XXVIII.3 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki w 
naszym regionie. 
 
Cele: Uczeń pozna walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu 

Zobacz film promocyjny o atrakcjach turystycznych województwa śląskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8   

Na zakończenie zobaczcie inny filmik promujący Śląsk i zwróćcie uwagę na 

miejsca, których nie było w tym pierwszym  

https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8Pozna  

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XI.7 

 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Tworzenie własnej galerii. 

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki;  

-podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości 

dotyczące formy i struktury dzieła.  

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych sztuka nowych 

mediów; 

2)Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca 

się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń: 

3) Projektowanie graficznych form użytkowych (zaproszenie, okładka, plakat); 

 4)Kształtowanie przestrzennych form dekoracyjnych, 

5) Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.(proste techniki graficzne, , 

elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem 

wybranych graficznych programów komputerowych); 

6)Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 

narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 

Lekcja online na MS Teams. 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo  
Cele szczegółowe kształcenia i wychowania: I, II, VI (I.4, 5, 8, 9,13, III.2, 3, 5, 
IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, V.1, 7, 8, 9) 
Uczeń potrafi: uzasadnić, dlaczego ważny jest w okresie ciąży kontakt matki z 
dzieckiem, podać argumenty za uczestnictwem młodych rodziców w szkole 
rodzenia, określić, czym jest naturalny poród 
i wskazać jego znaczenie dla dziecka, wymienić korzyści karmienia 
naturalnego zarówno dla dziecka, jak i dla matki, wskazać na znaczenie 
miłości rodziców do dziecka od pierwszych chwil 
jego życia, opisać rolę członków rodziny w przyjęciu noworodka, również 
chorego, niepełnosprawnego. 
Uczeń uświadomi sobie, że: macierzyństwo i ojcostwo jest darem i życiowym 
zadaniem, miłość do dziecka jest bezwarunkowa. 
1. Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym okresie życia. 
2. Szkoła rodzenia formą przygotowania do podjęcia ról matki i ojca. 
3. Naturalny poród startem dziecka w życie „bez przemocy”. 
4. Korzyści karmienia naturalnego. 
5. Przyjęcie dziecka, również niepełnosprawnego, do rodziny. 

https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-granicy-z-niemcami-i-czechoslowacja/D168UPBiP
https://dzieje.pl/content/walki-o-granice-ii-rp-zdj%C4%99cia-0
https://dzieje.pl/content/walki-o-granice-ii-rp-zdj%C4%99cia-0
https://dzieje.pl/content/walki-o-granice-ii-rp-zdj%C4%99cia-0
https://dzieje.pl/aktualnosci/geneza-i-poczatek-wojny-polsko-bolszewickiej
https://dzieje.pl/aktualnosci/geneza-i-poczatek-wojny-polsko-bolszewickiej
https://www.youtube.com/watch?v=xKiEoud7Al0
https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448
https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8
https://www.youtube.com/watch?v=LY0zfg_7vq8Pozna


Praca z tekstem źródłowym. Rozmowa kierowana nt. więzi matki z dzieckiem 
od najwcześniejszych chwil życia. Analiza informacji nt. szkół rodzenia 
(internet, ulotki) 
Wyszukiwanie w cyfrowych źródłach informacji o porodzie naturalnym. Praca z 
filmem edukacyjnym o karmieniu piersią. Analiza wypowiedzi rodziców 
wychowujących dzieci niepełnosprawne. Wypowiedzi (listy) matek 
oczekujących dziecka. Ulotki lub informacje z internetu nt. szkół rodzenia i 
porodzie naturalnym. Film: „Wszystko o karmieniu piersią i pielęgnacji 
noworodka”. Wypowiedzi rodziców dzieci niepełnosprawnych (prasa, internet). 
Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII. Podręcznik „Wędrując ku 
dorosłości” dla klasy VII. 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 01-06-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Gdzie i kiedy postawić przecinek? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-przypomni sobie rodzaje spójników 
-utrwali spójniki, przed którymi stawiamy przecinek lub nie 
-dowie się, jak rozdzielić przecinkiem zdania składowe 
Materiały:https://epodreczniki.pl/a/do-czego-sluzy-przecinek/DD6pLo7Ra,  
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-
podrzednie/DmBh8n2mS 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Exam practice – units 7-8; rozwijamy umiejętności egzaminacyjne.  
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych dostępnych w ich 
podręcznikach: znajomość środków językowych - uczniowie uzupełniają zdania 
używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie, przekształcają zdania tak, aby 
zachować znaczenie zdania wyjściowego, tłumaczą podane w nawiasach fragmenty 
na język angielski; doskonalą umiejętność pisania własnego tekstu – e-mail. 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem. 

Lekcja online na MS Teams.  

Przykładowy arkusz egzaminacyjny CKE 

Materiały pomocnicze: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkus

z_EO_2_matematyka.pdf 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Welcher Bus fährt zum Dom?(1/2) – Który autobus jedzie do katedry? 

Podstawa programowa I.8; II.4, II.5; III.4; VI.3, VI.13; VIII.1 

Cele: 

• Nazywanie środków komunikacji 

• Pytanie, jak dojechać do określonego miejsca 

• Wyjaśnienie, jak dojechać do określonego miejsca  

• Nazwy środków komunikacji  

• Zaimek pytający: welcher, welche, welches  

https://epodreczniki.pl/a/do-czego-sluzy-przecinek/DD6pLo7Ra
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_2_matematyka.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_2_matematyka.pdf


• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Writing a letter to your friend – exam practice – przygotowujemy się do egzaminu, 
piszemy e-mail. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie doskonalą umiejętność pisania własnego tekstu – listu/e-maila według 
podanych przez nauczyciela wskazówek. 
 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 01-06-2020r. 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski 
gr. I 

T: Zadania egzaminacyjne na środki językowe i wstawianie w języku polskim; 
ćwiczenia w słuchaniu i  mówieniu. 
 
Lekcja online. Karta pracy na podstawie Repetytorium ósmoklasisty: Your digital 
footprint (z.4 str.153), ćwiczenia na słuchanie, streszczanie treści 
 
MS Teams 
  

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Gdzie i kiedy postawić przecinek? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-przypomni sobie rodzaje spójników 
-utrwali spójniki, przed którymi stawiamy przecinek lub nie 
-dowie się, jak rozdzielić przecinkiem zdania składowe 
Materiały:https://epodreczniki.pl/a/do-czego-sluzy-przecinek/DD6pLo7Ra,  
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-
podrzednie/DmBh8n2mS 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki.  
 
Cele: Określisz płożenie geograficzne Arktyki i Antarktyki. Poznasz poszczególne 
elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych. Dowiesz się jakie 
zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów 
okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.  
Podręcznik s.172-173, ćwiczenia 1,2,3 s.80,81.  
 Prezentacja  https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE  
Lekcja online na MS Teams  
Podstawa programowa XVIII.1 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem. 

Lekcja online na MS Teams.  

Przykładowy arkusz egzaminacyjny CKE 

Materiały pomocnicze: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkus

https://epodreczniki.pl/a/do-czego-sluzy-przecinek/DD6pLo7Ra
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS
https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_2_matematyka.pdf


z_EO_2_matematyka.pdf 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Welcher Bus fährt zum Dom?(1/2) – Który autobus jedzie do katedry? 

Podstawa programowa I.8; II.4, II.5; III.4; VI.3, VI.13; VIII.1 

Cele: 

• Nazywanie środków komunikacji 

• Pytanie, jak dojechać do określonego miejsca 

• Wyjaśnienie, jak dojechać do określonego miejsca  

• Nazwy środków komunikacji  

• Zaimek pytający: welcher, welche, welches  

• 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 
gr. II 

T: Zadania egzaminacyjne na środki językowe i wstawianie w języku polskim; 

ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. 

Lekcja online. Karta pracy na podstawie Repetytorium ósmoklasisty: Your digital 

footprint (z.4 str.153), ćwiczenia na słuchanie, streszczanie treści. 

MS Teams 

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/Pokaz_arkusz_EO_2_matematyka.pdf

