
Zadania dla klasy VII a na dzień 08-06-2020r.  

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zdarzenia losowe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie zdarzenia losowego, 
- umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu, 
- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. 
Realizacja podstawy programowej: XII.1, XII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Ćwiczenia zad. 1-7 str. 124,125. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-
zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy, multićwiczenia GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

T: “The Queen” - video worksheet; poznajemy sylwetkę królowej Elżbiety II. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie poznają sylwetkę Elżbiety II - królowej Wielkiej Brytanii - zapoznają 
się z fragmentami filmu w wersji anglojęzycznej - “The Queen”; następnie 
wspólnie z nauczycielem dyskutują i przedstawiają swoje refleksje po 
obejrzeniu filmu. 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Was wünschen Sie, bitte? (2/2) – Czego Pan/Pani sobie życzy? 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 2.6, 3.1, 4.7, 6.2, 6.3, 8.1, 9, 10, 12 

Cele lekcji: 

• Proponowanie poczęstunku 

• Składanie zamówienia w lokalu 

• Prośba o rachunek 

• Nazwy napojów i ich opakowań 

• Wyszukiwanie w tekście autentycznym potrzebnych informacji 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: “Dziwny kraj cudów” w wierszu L. Staffa “Prośba o skrzydła”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Opisać “dziwny kraj cudów” ukazany w utworze 

• Wskazać, kim jest podmiot liryczny 

• Nazwać środki stylistyczne  w wierszu 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Poznaję region w którym mieszkam. 

 

Cele : Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska 

przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu. Poćwiczysz 

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 

Podręcznik s.198-200, zeszyt ćwiczeń s.121-122,  

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XII.1-8 

  

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Tworzenie własnej galerii. 
 Tworzymy galerię 50- lecia szkoły 
 I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; -podejmowanie 

https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy
https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy


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. 
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  
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Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: “Dziwny kraj cudów” w wierszu L. Staffa “Prośba o skrzydła”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Opisać “dziwny kraj cudów” ukazany w utworze 

• Wskazać, kim jest podmiot liryczny 

• Nazwać środki stylistyczne  w wierszu 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zdarzenia losowe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie zdarzenia losowego, 
- umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu, 
- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. 
Realizacja podstawy programowej: XII.1, XII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Ćwiczenia zad. 1-7 str. 124,125. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-
zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy, multićwiczenia GWO. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

 Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej 
Uczeń: 

• dowiem się, z jakimi trudnościami gospodarczymi musiała się mierzyć II 
RP i jakie były pomysły na ich przezwyciężenie,  

• pozna największe osiągnięcia gospodarcze tego okresu, 

• zrozumie, jak bardzo było zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo 
społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji; podręcznik s.245-254, notatka 
i karta pracy w pliku, 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-
osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/D1Be8hWi4 

• Materiał dodatkowy1:  
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1136421,Gdynia-chluba-II-
Rzeczpospolitej 

• Materiał dodatkowy 2:   
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2400128,Dzien-Niepodleglosci-
10-sukcesow-II-RP-o-ktorych-moglesas-nie-wiedziec 

https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy
https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy
https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/D1Be8hWi4
https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/D1Be8hWi4
https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/D1Be8hWi4
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1136421,Gdynia-chluba-II-Rzeczpospolitej
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1136421,Gdynia-chluba-II-Rzeczpospolitej
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2400128,Dzien-Niepodleglosci-10-sukcesow-II-RP-o-ktorych-moglesas-nie-wiedziec
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2400128,Dzien-Niepodleglosci-10-sukcesow-II-RP-o-ktorych-moglesas-nie-wiedziec


• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-
ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/DRP76tecq 

• Materiał dodatkowy 3: 
https://historia.na6.pl/struktura_spoleczna_w_ii_rp 

Realizacja podstawy programowej:XXX.1, XXX.2, XXX.3, XXX.4 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Poznaję region w którym mieszkam. 

 

Cele : Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska 

przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu. Poćwiczysz 

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 

Podręcznik s.198-200, zeszyt ćwiczeń s.121-122,  

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XII.1-8 

 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Tworzenie własnej galerii. 
 Tworzymy galerię 50- lecia szkoły 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. 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: Zagrożenia w okresie dojrzewania. 
Wymagania ogólne: III; Wymagania szczegółowe: I.13, II.1, II.3, II.4, V.5, V.8, 
V.9 
Uczeń potrafi: rozpoznać i opisać typowe problemy i trudności występujące u 
dziewcząt w okresie dojrzewania, znaleźć sposoby radzenia sobie z 
trudnościami występującymi w okresie adolescencji, rozeznać sytuacje 
wymagające porady lekarza lub innych specjalistów, podać niezbędne adresy, 
także internetowe oraz telefony w celu uzyskania porady i ewentualnej pomocy 
specjalistów. 
Uczeń uświadomi sobie, że: w sytuacji napotkanych trudności należy zaufać 
rodzicom lub innym osobom i zwrócić się do nich z prośbą o pomoc, istnieją 
specjalistyczne poradnie oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia, w 
których może uzyskać poradę i wsparcie. 
1. Problemy dziewcząt związane z psychiką: labilność emocjonalna, pragnienie 
akceptacji, czułości i miłości, niezgoda na zmiany fizyczne i wygląd (anoreksja i 
bulimia), eksperymentowanie z samą sobą, np. samookaleczenia, ryzykowne 
zachowania. 
2. Ambiwalencja uczuć i postaw. 
3. Krytycyzm wobec dorosłych. 
4. Poszukiwanie własnej tożsamości. 
5. Możliwości wsparcia i pomocy: poradnie, stowarzyszenia itp.  
Rozmowa kierowana nt. cytowanych listów i postów młodzieży (internet, prasa) 
dot. problemów nastolatków. 
Praca z filmem. 
Rozmowa kierowana: labilność emocjonalna dziewcząt. 
Praca w parach: sporządzenie listy podmiotów oferujących pomoc z zasobów 
internetowych. 
Listy nastolatek do czasopism lub wpisy na forach internetowych i blogach nt. 

https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/DRP76tecq
https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/DRP76tecq
https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/DRP76tecq
https://historia.na6.pl/struktura_spoleczna_w_ii_rp
https://historia.na6.pl/struktura_spoleczna_w_ii_rp


ich problemów. 
 Film „Anoreksja i bulimia”. 
 Materiały prasowe nt. ryzykownych zachowań młodzieży. Cyfrowe zasoby 
internetowe. Prezentacja multimedialna. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 08-06-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Utrwalamy krótkie formy wypowiedzi 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń po lekcji potrafi: 

-wymienić krótkie formy wypowiedzi 

-podać charakterystyczne elementy ogłoszenia, zaproszenia i zawiadomienia 

-samodzielnie zredagować ogłoszenie, zaproszenie i zawiadomienie 

-gromadzi odpowiednie słownictwo 

-stosuje poprawne zwroty i przestrzega zasad ortografii i interpunkcji 

Materiały: materiały OKE, https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k- Jak 

napisać ogłoszenie?, karta pracy 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: “The Queen” - video worksheet; poznajemy sylwetkę królowej Elżbiety II. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie poznają sylwetkę Elżbiety II - królowej Wielkiej Brytanii - zapoznają się z 
fragmentami filmu w wersji anglojęzycznej - “The Queen”; następnie wspólnie z 
nauczycielem dyskutują i przedstawiają swoje refleksje po obejrzeniu filmu. 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyk
a 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych - powtórzenie przed egzaminem. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały pomocnicze: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1

_matematyka.pdf. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab (1/2) – Pociąg odjeżdża o 7. 

Podstawa programowa: I.8; II.5; III.3, III.4; VI.3, VI.9, VI.10, VI.13; VII.3, VII.9, 

VII.10; VIII.1 

Cele: 

• Kupowanie biletu 

• Pytanie o połączenia kolejowe i udzielanie informacji 

• Nazywanie szyldów i znaków drogowych 

• Pytanie o pozwolenie    

• Informowanie, co wolno, a czego nie wolno   

• Rzeczowniki oznaczające pomieszczenia i urządzenia w hotelu 

• Informacje na szyldach i znakach drogowych 

• Odmiana czasownika modalnego dürfen 

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

Dominika 
Gatnar 

T: A sports reporter – reading and vocabulary; reporter sportowy – czytamy ze 
zrozumieniem i poznajemy nowe słownictwo. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k-
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf


 j. angielski 
dodatkowy 

 
Lekcja online MS Teams.  
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia rozwijające umiejętności egzaminacyjne w ich 
zeszycie ćwiczeń. Zapoznają się z artykułem, a następnie uzupełniają brakujące 
informacje w podanym tekście. Na podstawie artykułu decydują, czy podane zdania 
są prawdziwe czy fałszywe. Uzupełniają podane w ćwiczeniu zdania odpowiednimi 
wyrażeniami z tekstu. 
W razie pojawienia się wyrażeń, zwrotów nieznanych uczniowie zapisują je do 
zeszytu. 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 08-06-2020r. 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona 
Knura  
J. angielski 
gr. I 

T: “The Queen” - video worksheet; poznajemy sylwetkę królowej Elżbiety II. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie poznają sylwetkę Elżbiety II - królowej Wielkiej Brytanii - zapoznają się z 
fragmentami filmu w wersji anglojęzycznej - “The Queen”; następnie wspólnie z 
nauczycielem dyskutują i przedstawiają swoje refleksje po obejrzeniu filmu. 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Utrwalamy krótkie formy wypowiedzi 

Lekcja online na MS Teams 

Cele 

Uczeń po lekcji potrafi: 

-wymienić krótkie formy wypowiedzi 

-podać charakterystyczne elementy ogłoszenia, zaproszenia i zawiadomienia 

-samodzielnie zredagować ogłoszenie, zaproszenie i zawiadomienie 

-gromadzi odpowiednie słownictwo 

-stosuje poprawne zwroty i przestrzega zasad ortografii i interpunkcji 

Materiały: materiały OKE, https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k- Jak 

napisać ogłoszenie?, karta pracy 

 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Antarktyki 

 

Cele: Utrwalisz położenie 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.173-177, ćwiczenia s.80-82, prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo 

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XVIII.1 

 

Anna 
Brzęczek 
matematyk
a 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych - powtórzenie przed egzaminem. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały pomocnicze: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_

https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k-
https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf


matematyka.pdf. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab (1/2) – Pociąg odjeżdża o 7. 

Podstawa programowa: I.8; II.5; III.3, III.4; VI.3, VI.9, VI.10, VI.13; VII.3, VII.9, VII.10; 

VIII.1 

Cele: 

• Kupowanie biletu 

• Pytanie o połączenia kolejowe i udzielanie informacji 

• Nazywanie szyldów i znaków drogowych 

• Pytanie o pozwolenie    

• Informowanie, co wolno, a czego nie wolno   

• Rzeczowniki oznaczające pomieszczenia i urządzenia w hotelu 

• Informacje na szyldach i znakach drogowych 

• Odmiana czasownika modalnego dürfen 

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

Iwona 
Knura  
J. angielski 
gr. II 

T: “The Queen” - video worksheet; poznajemy sylwetkę królowej Elżbiety II. 

Lekcja online na MS Teams. 

Uczniowie poznają sylwetkę Elżbiety II - królowej Wielkiej Brytanii - zapoznają się z 

fragmentami filmu w wersji anglojęzycznej - “The Queen”; następnie wspólnie z 

nauczycielem dyskutują i przedstawiają swoje refleksje po obejrzeniu filmu. 

 

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

