
Zadania dla klasy VII a na dzień 06-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Potęgowanie potęgi. 
Po lekcji uczeń: 
- zna wzór na potęgowanie potęgi, 
- rozumie powstanie wzoru na potęgowanie potęgi, 
- umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi, 
- umie potęgować potęgę, 
- umie przedstawić potęgę w postaci potęgowania potęgi, 
- umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.4. podnosi potęgę do potęgi. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Ćwiczenia podstawowe zad. 1,2,4,5 str.95,96 
 Materiały pomocnicze: film https://epodreczniki.pl/a/potegowanie-potegi/DKUEn1K4n, 
multićwiczenia GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

Temat: Probability - prawdopodobieństwo. Dialogi, zwroty (8.6) 
 
Cele: 
- doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i mówienia - wyrażanie 
opinii, przedstawianie marzeń, nadziei i intencji na przyszłość; 

− uczeń zna słowa i zwroty wyrażające prawdopodobieństwo (probably, 
definitely, may, might) i potrafi ich użyć w rozmowie 

Praca na MSTeams wraz z nauczycielem z wykorzystaniem materiałów: podręcznik 
str.100, nagrania na eDesk (15-17 z płyty 4), ćwiczenia str. 94, nagranie do ćwiczeń 
(na eDesk nr 23). Jeśli będzie jeszcze czas - będą uzupełniane braki w ćwiczeniach z 
minionych tematów. 
Zadanie domowe: napisz dialog z użyciem zwrotów ze str. 100, temat: kolega napisał 
egzamin, widziałeś pytania, uważasz, że chyba dobrze napisał, rozmówca ma inne 
zdanie. 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Sie mögen ihre Schulfreunde (1/2) – Lubimy się z przyjaciółmi. 

• Określanie cech i upodobań innych osób 

• Pytanie dorosłych osób o ich upodobania   

• Nazwy cech charakteru  

• Nazwy upodobań  

• Zaimek dzierżawczy dla 3. os.  l. poj.  

• Odmiana zaimka dzierżaw-czego  

• Zaimek dzierżawczy dla formy grzecznościowej  

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych  

• Korzystanie z notatek wspierających pamięć  
 Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 
jednostki dydaktyczne. 
1.1, 1.3, 2.3, 3.2, 4.1, 4.5, 6.4, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13, 5 

 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: Zdania złożone współrzędnie - ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
ich rodzajów i wykresów. 
Lekcja online na MS Teams 
Uczeń po lekcji umie: 

• Rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie 

• Przedstawić zdania na wykresie 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://www.youtube.com/watch?v=AEyQV1PzDK4 

Barbara 
podsiadło  
Geografia 

Temat: Ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce ciąg dalszy. 
Cele: poznasz ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce. Wysłuchasz 
propozycji ciekawych miejsc proponowanych przez uczniów. Zapoznasz klasę ze 
swoją propozycją turystycznych miejsc w Polsce. 
 Lekcja online na MS Teams w formie ustnej prezentacji uczniów 

https://epodreczniki.pl/a/potegowanie-potegi/DKUEn1K4n


 Realizacja podstawy programowe X.15 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 
W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń: 
-rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, 
formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego; 
 Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. 
Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory. 
 Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:-) zna 
repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów 
historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej; 
-zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, 
kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne. 
Praca z -epodręcznikiem . Lekcja online na Microsoft Teams. 
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Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: Zdania złożone współrzędnie - ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

rodzajów i wykresów. 

Lekcja online na MS Teams 

Uczeń po lekcji umie:  

• Rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie 

• Przedstawić zdania na wykresie 

• Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://www.youtube.com/watch?v=AEyQV1PzDK4 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Potęgowanie potęgi. 
Po lekcji uczeń: 
- zna wzór na potęgowanie potęgi, 
- rozumie powstanie wzoru na potęgowanie potęgi, 
- umie zapisać w postaci jednej potęgi potęgę potęgi, 
- umie potęgować potęgę, 
- umie przedstawić potęgę w postaci potęgowania potęgi, 
- umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.4. podnosi potęgę do potęgi. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Ćwiczenia podstawowe zad. 1,2,4,5 str.95,96 
 Materiały pomocnicze: film https://epodreczniki.pl/a/potegowanie-potegi/DKUEn1K4n, 
multićwiczenia GWO. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

Temat: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów. Podsumowanie działu IV. 

Lekcja online prowadzona na platformie MS Teams   

Powtarzanie wiadomości w oparciu o podręcznik i zeszyt przedmiotowy pod 

kierunkiem nauczyciela. 

Przygotowanie do sprawdzianu wiedzy z działu IV. 

Realizacja podstawy programowej: XXIV 

Materiały pomocnicze:  

1. Groźby i obietnice. Polityka zaborców wobec ziem polskich: 
https://epodreczniki.pl/a/grozby-i-obietnice-polityka-zaborcow-wobec-ziem-
polskich/D87Nh4c6g 

2. Praca zamiast walki: https://epodreczniki.pl/a/praca-zamiast-walki-glowne-
nurty-zycia-politycznego-pod-zaborami/D1G6P26Lg 

3. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją 
 

Barbara 
podsiadło  

Temat: Ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce ciąg dalszy. 

https://epodreczniki.pl/a/potegowanie-potegi/DKUEn1K4n
https://epodreczniki.pl/a/grozby-i-obietnice-polityka-zaborcow-wobec-ziem-polskich/D87Nh4c6g
https://epodreczniki.pl/a/grozby-i-obietnice-polityka-zaborcow-wobec-ziem-polskich/D87Nh4c6g
https://epodreczniki.pl/a/praca-zamiast-walki-glowne-nurty-zycia-politycznego-pod-zaborami/D1G6P26Lg
https://epodreczniki.pl/a/praca-zamiast-walki-glowne-nurty-zycia-politycznego-pod-zaborami/D1G6P26Lg


Geografia  Cele: poznasz ciekawe miejsca pod względem turystycznym w Polsce. Wysłuchasz 
propozycji ciekawych miejsc proponowanych przez uczniów. Zapoznasz klasę ze 
swoją propozycją turystycznych miejsc w Polsce. 
 Lekcja online na MS Teams w formie ustnej prezentacji uczniów 
 Realizacja podstawy programowe X.15 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 
W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń: 
-rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, 
formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego; 
 Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. 
Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory. 
 Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:-) zna 
repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów 
historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej; 
-zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, 
kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne. 
Praca z e-podręcznikiem. Lekcja online na Microsoft Teams. 
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.  

Cele lekcji: 

Uczeń potrafi: • zdefiniować pojęcie savoir–vivre’u, • wymienić sytuacje, w których 

stosowanie form grzecznościowych ułatwia kontakty społeczne i uwalnia od 

negatywnych emocji i konfliktów, • przedstawić różne postacie etykiety, • przedstawić 

zasady savoir- -vivre’u w konkretnych sytuacjach rodzinnych, towarzyskich i 

społecznych, • wymienić pięć zasad asertywności (sztuka dobrej odmowy), Uczeń 

uświadomi sobie, że: • kompromitujące zachowania są nietaktowne i utrudniają 

kontakty społeczne, • przestrzeganie dobrych manier to także troska o innych, aby 

czuli się dobrze w naszej obecności.   

Wymagania ogólne: II, IV Wymagania szczegółowe: I.7,12, IV.4 

Seria filmów edukacyjnych: “Rodzinne przeboje. W dobrym tonie” 

https://www.youtube.com/watch?v=W-VyQpx2b0g 
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Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat lekcji: Jak napisać list motywacyjny? 
Cele: 
W czasie zajęć uczeń dowie się: 

• czym jest list motywacyjny 

• jak nazywa się autora i odbiorcę listu 

• w jakich sytuacjach możemy napisać list motywacyjny 

• jakich zwrotów używamy, pisząc list motywacyjny 

• jaką budowę ma list motywacyjny, jak muszą być rozmieszczone 
poszczególne jego części 

• jak nazywamy elektroniczną wersję listu 
 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: e- podręcznik, e- ćwiczenia z Nowej Ery, karty pracy 
Podstawa programowa: I.2.1, I.2.2, II. 2.3,III.1.2, III.1.3,IIII.1.5,III.2.1, IIII.2.2, IV.1,IV.6 
 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: “Awkwards moments – listening and vocabulary; niezręczne sytuacje - ćwiczenia 
doskonalące umiejętność słuchania ze zrozumieniem.” 
 
Lekcja online na MS Teams. Uczniowie dyskutują na temat zawstydzających sytuacji, 
decydują, ja zachowali by się w różnych niezręcznych sytuacjach. Korzystając z 
nagrań dostępnych na platformie eDesk wykonują zadania doskonalące umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem, zapoznają się z nowym słownictwem. 

https://www.youtube.com/watch?v=W-VyQpx2b0g


 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z trójkątów prostokątnych. 

Cel: Utrwalenie wiadomości z trójkątów prostokątnych (tw. Pitagorasa, trójkąty o 

kątach 90°,60°,30° oraz 90°,45°,45°) przed egzaminem gimnazjalnym. 

Realizacja podstawy programowej: VIII.8. 

Lekcja na MS Teams. 

Rozwiązywanie zadań i testów: szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl 

Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Eine Überraschung - Niespodzianka. (2/2) 

Cele lekcji:  

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Wyrażanie emocji  

• Wyrażenia oznaczające emocje 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników rozdzielnie złożonych 

• Odmiana czasowników haben i sein w Präteritum 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne.  

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team 2 i książka ćwiczeń (rozdział 4, 

podrozdział 3) 

Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  

Realizacja podstawy programowej: I.5; II.5; III.1, III.4; IV.1, IV.2; V.1, V.2, V.7; VII.13 

 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: “Can school be fun? - culture and skills. Czy szkoła może być fajna? - doskonalenie 
umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.” 
 
Lekcja na MS Teams. Uczniowie zapoznają się z tekstem w podręczniku. Rozmawiają 
z nauczycielem na temat szkoły, zajęć szkolnych, itp. Po przeczytaniu tekstu 
rozwiązują ćwiczenia typu prawda/fałsz, odpowiadają na pytania do tekstu. Następnie 
słuchają nagrań dostępnych na platformie eDesk dotyczących szkoły i rozwiązują 
ćwiczenia bazując na usłyszanych informacjach.  
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Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski 

Temat: Zadania egzaminacyjne (z działów 7-8)  
 
Cele: 

•  utrwalanie słownictwa z zakresu “życie społeczne”; 

• doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się z uwzględnieniem 
konkretnych wymagań egzaminacyjnych; 

• doskonalenie umiejętności słuchania - odnajdywanie konkretnych informacji; 

• doskonalenie umiejętności czytania i przetwarzania informacji z języka 
angielskiego na polski; 

• poznanie nowych słów i zwrotów: dog agility, focus, obstacles, carry out, 
people with disabilities, argue with sb, stop bothering me. 



Lekcja na MS Teams z nauczycielem na podstawie materiałów: podręcznik str. 108-
109 (zadania na funkcje jęz., słuchanie, czytanie/przetwarzanie jęz., środki jęz., 
pisanie), nagranie na eDesk Pearson nr 31 z płyty 3.  
Zadanie domowe: ex.7/109 w podręczniku (napisz e-mail) - uczniowie przesyłają e-
mail na ‘czacie” do sprawdzenia.  

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat lekcji: Jak napisać list motywacyjny? 
Cele: 
W czasie zajęć uczeń dowie się: 

• czym jest list motywacyjny 

• jak nazywa się autora i odbiorcę listu 

• w jakich sytuacjach możemy napisać list motywacyjny 

• jakich zwrotów używamy, pisząc list motywacyjny 

• jaką budowę ma list motywacyjny, jak muszą być rozmieszczone 
poszczególne jego części 

• jak nazywamy elektroniczną wersję listu 
 
 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: e- podręcznik, e- ćwiczenia z Nowej Ery, karty pracy 
Podstawa programowa: I.2.1, I.2.2, II. 2.3, III.1.2, III.1.3,IIII.1.5,III.2.1, IIII.2.2, IV.1,IV.6 
 

Barbara 
podsiadło  
Geografia 

Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata. 
 Cele lekcji: Wyjasnisz, dlaczego Stany Zednoczone są nazywane największ ąpotęgą 
gospodarczą świata. Określisz cechy gospodarki tego kraju. Dowiesz się jaką rolę 
odgrywa przemysł zawansowanych technologii. 
 Lekcja na MS teams online 
 Realizacja podstawy programowej XVI.7-9 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z trójkątów prostokątnych. 

Cel: Utrwalenie wiadomości z trójkątów prostokątnych (tw. Pitagorasa, trójkąty o 

kątach 90°,60°,30° oraz 90°,45°,45°) przed egzaminem gimnazjalnym. 

Realizacja podstawy programowej: VIII.8. 

Lekcja na MS Teams. 

Rozwiązywanie zadań i testów: szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl 

Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Eine Überraschung - Niespodzianka. (2/2) 

Cele lekcji:  

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Wyrażanie emocji  

• Wyrażenia oznaczające emocje 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników rozdzielnie złożonych 

• Odmiana czasowników haben i sein w Präteritum 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne.  

Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team 2 i książka ćwiczeń (rozdział 4, 

podrozdział 3) 

Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  

Realizacja podstawy programowej: I.5; II.5; III.1, III.4; IV.1, IV.2; V.1, V.2, V.7; VII.13 

 

 

 


