
Zadania dla klasy VII a na dzień 11-05-2020r.  

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna wzory na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu, 
- zna jednostki objętości, 
- rozumie zasady zamiany jednostek objętości, 
- rozumie pojęcie objętości figury, 
- umie zamieniać jednostki objętości, 
- umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu. 
Realizacja podstawy programowej: X1.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.274,275, ćwiczenia zad. 1-6 str. 115,116. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia  GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

A postcard - writing. Pocztówka - wypowiedź pisemna. 
 
Cele lekcji: 

• u. potrafi wyrazić w mowie i piśmie informacje o tym, gdzie jest, opisać 
pogodę, opowiedzieć co robił, o swoich planach 

• u. zna zwroty grzecznościowe na początku i na końcu listu 

• u. potrafi wypisać do wysłania pocztówkę z wakacji 
 

MS Teams ; podręcznik str. 113, ćwiczenia str. 107 
  
Zagadnienia z podstawy programowej: I.8; II.1; III.1,2; III.3,4,7; V.1,2,7,8; 
VII.3,14; VIII.2; XIII; XIV.  

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Was isst man zum Frühstück? – Co jemy na śniadanie?(1/2) 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2,4.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 12, 13 

Cele: 

• Nazywanie artykułów spożywczych 

• Opowiadanie, co uczeń jada na śniadanie 

• Dowiadywanie się, co jedzą inne osoby 

• Zaimek nieosobowy man 

• Czasownik z zaimkiem nieosobowym man 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

Lekcja realizowana online na platformie MS Teams; przewidziana na dwie 

jednostki dydaktyczne. 

Pomoce: podręcznik, książka ćwiczeń, materiały filmowe i obrazkowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=CU-GTKKz7T0&t=256s 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: O jakich zasadach należy pamiętać , pisząc wiersz? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić elementy  charakterystyczne dla utworów lirycznych 

• Nazwać środki stylistyczne i wskazać konkretne przykłady w tekstach 

• Samodzielnie napisać wiersz 
Praca na lekcji  polega na wspólnym stworzeniu  przez uczniów wiersza , na 
rozbudzeniu ich wyobraźni . 
Pomoce:  

• podręcznik 

Barbara 
Podsiadło  

Temat: Rozwój dużych miast, a zmiany w strefach podmiejskich. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CU-GTKKz7T0&t=256s


Geografia Cele: Dowiesz się, dlaczego wielu mieszkańców dużych miast przeprowadza 
się do stref podmiejskich, oraz poznasz skutki tych migracji. Poznasz przebieg 
granic Krakowskiego Obszaru Metroplitalnego oraz Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik s.178-180, zeszyt ćwiczeń s.108-109, prezentacja 
Podstawa programowa XI.3 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Działania plastyczne. 
Wykonanie pracy plastycznej z okazji 100 lecia urodzin naszego patrona Jana 
Pawła II. 
Techniki mieszane. Praca 4 etapowa. Wykorzystanie prac do zdalnej akademii 
z okazji 100 rocznicy urodzin naszego patrona. 
Lekcja online na MS Teams. 
Zaproszenie na koncert online Warszawskiej Opery Kameralnej 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 11-05-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: O jakich zasadach należy pamiętać , pisząc wiersz? ( zamiana  z 
tematem z piątku) 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić elementy  charakterystyczne dla utworów lirycznych 

• Nazwać środki stylistyczne i wskazać konkretne przykłady w tekstach 

• Samodzielnie napisać wiersz 
Praca na lekcji  polega na wspólnym stworzeniu  przez uczniów wiersza , na 
rozbudzeniu ich wyobraźni poetyckiej. 
Pomoce:  

• podręcznik 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna wzory na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu, 
- zna jednostki objętości, 
- rozumie zasady zamiany jednostek objętości, 
- rozumie pojęcie objętości figury, 
- umie zamieniać jednostki objętości, 
- umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu. 
Realizacja podstawy programowej: X1.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.274,275, ćwiczenia zad. 1-6 str. 115,116. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia  GWO. 

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, notatka w plikach  

• Lekcja z e-podręcznika 
• Materiał dodatkowy 1 
• Materiał dodatkowy 2 

Realizacja podstawy programowej: XXVII.2 

Barbara 
Podsiadło  

Temat: Rozwój dużych miast, a zmiany w strefach podmiejskich. 
 

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


Geografia Cele: Dowiesz się dlaczego wielu mieszkańców dużych miast przeprowadza 
się do stref podmiejskich, oraz poznasz skutki tych migracji. Poznasz przebieg 
granic Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik s.178-180, zeszyt ćwiczeń s.108-109, prezentacja 
Podstawa programowa XI.3 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Działania plastyczne. 
Wykonanie pracy plastycznej z okazji 100 lecia urodzin naszego patrona Jana 
Pawła II. 
Techniki mieszane. Praca 4 etapowa. Wykorzystanie prac do zdalnej akademii 
z okazji 100 rocznicy urodzin naszego patrona. 
Lekcja online na MS Teams. 
Zaproszenie na koncert online Warszawskiej Opery Kameralnej 
  

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy. 
Wymagania ogólne: III, V, VI Wymagania szczegółowe: II.3, III.1, V.2 
Uczeń potrafi: • opisać przemiany w organizmie mężczyzny i kobiety, od 
których zależy ich płodność, • przedstawić funkcjonowanie męskiego układu 
rozrodczego, • omówić budowę i funkcjonowanie żeńskiego układu 
rozrodczego, • dokonać charakterystyki płodności mężczyzny i kobiety. Uczeń 
uświadomi sobie, że: • poznanie zmian, które zachodzą w organizmie kobiety 
daje szansę na ekologiczny styl życia w małżeństwie, • współczesny człowiek 
może świadomie wybierać: czas na poczęcie dziecka lub czas na współżycie 
seksualne, kiedy do poczęcia dziecka nie dojdzie. 1. Budowa i działanie 
męskiego układu płciowego: • działanie hormonów, • wytwarzanie plemników. 
2. Budowa i działanie żeńskiego układu płciowego. • Wykład z prezentacją 
multimedialną. • Rozmowa kierowana nt. możliwości dokonywania świadomych 
wyborów dot. prokreacji; współczesna wiedza daje możliwość rozpoznawania 
okresu płodnego i niepłodnego w cyklu kobiecym. • Debata: TAK czy NIE dla 
ekologii płodności. • Prezentacja multimedialna lub plansze „Płodność 
człowieka”. • Materiały źródłowe nt. ekologii płodności. • Cyfrowe zasoby 
internetowe: www.oplodnosci.pl. • Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości” dla 
klasy VII. • Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII. 
Lekcja online na MS Teams 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 11-05-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problem , o którym jest  mowa w utworze 

-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

-porządkuje wiadomości  
-formułuje pytania do tekstu 
-wyraża własną opinię 
Materiały: podręcznik, karta pracy 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Mixed tenses - wyrażanie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości - 
ćwiczenia gramatyczne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 



Uczniowie dyskutują na temat roli nauczyciela; każdy z uczniów zastanawia się 
i uzasadnia, czy byłby dobrym pedagogiem; następnie uczniowie zapoznają 
się z artykułem udostępnionym w ich podręcznikach na temat najmłodszego 
dyrektora szkoły na świecie. Tekst umożliwia uczniom przypomnienie sobie 
wielu poznanych do tej pory czasów gramatycznych – uczniowie przypominają 
sobie i utrwalają poznane dotąd czasy - wiedzą, jak wyrazić teraźniejszość, 
przeszłość i przyszłość. Następnie wykonują szereg ćwiczeń utrwalających 
zdobyte wiadomości i umiejętności. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Pole koła. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna wzór na obliczanie pola koła, 

- umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę, 

- umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole, 

- umie rozwiązać zadania tekstowe związane porównywaniem pól figur. 

Realizacja podstawy programowej: XIV.3, XIV.4. 

Lekcja online na MS Teams. 

Notatka do zeszytu - podręcznik 247, ćwiczenia zad. 1-6 str.102-104. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/pole-kola/D10GPXtio, 

multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Teste dich selbst 4 – Das Leben schreibt Geschichten. Powtórzenie 

materiału w zakresie rozdziału 4 – Życie pisze historie. 

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. Poomce: Książka ćwiczeń, słownik 

Zadanie do odesłania – test samooceny. 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Exam skills – module 7; rozwiązujemy ćwiczenia egzaminacyjne z rozdziału 
7. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie utrwalają wiadomości i umiejętności z rozdziału 7 - rozwiązują 
szereg ćwiczeń egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność słuchania i 
czytania ze zrozumieniem oraz znajomość środków językowych - praca z 
zeszytem ćwiczeń i platformą eDesk. 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 11-05-2020r. 

https://epodreczniki.pl/a/pole-kola/D10GPXtio


Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
I 

 Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 7 
 

• Sprawdzenie poziomu opanowania: słownictwa (rodzina, przyjaciele), 

drugiego trybu warunkowego, zdań przydawkowych z who, which, 

where, zwrotów w dialogach z identyfikowaniem osób 

Uczniowie wypełniają zadania zamieszczone na MS Teams (zadania) - o 
różnych poziomach trudności, zindywidualizowane, wraz z zadaniem na 
wypowiedź pisemną. Rozwiązania odsyłają przez czat. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problem , o którym jest  mowa w utworze 

-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

-porządkuje wiadomości  
-formułuje pytania do tekstu 
-wyraża własną opinię 
Materiały: podręcznik, karta pracy 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ludność Australii. 
Cele: Opiszesz rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności Australii oraz 
wskażesz ich przyczyny. Poznasz najważniejsze miasta tego kraju. Zapoznasz 
się z historią rdzennej ludności Australii. 
Lekcja online MS Teams 
Podręcznik s. 162-163, zeszyt ćwiczeń s. 75-76, prezentacja  

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Pole koła. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna wzór na obliczanie pola koła, 

- umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę, 

- umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole, 

- umie rozwiązać zadania tekstowe związane porównywaniem pól figur. 

Realizacja podstawy programowej: XIV.3, XIV.4. 

Lekcja online na MS Teams. 

Notatka do zeszytu - podręcznik 247, ćwiczenia zad. 1-6 str.102-104. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/pole-kola/D10GPXtio, 

multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Teste dich selbst 4 – Das Leben schreibt Geschichten. Powtórzenie 

materiału w zakresie rozdziału 4 – Życie pisze historie. 

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 

https://epodreczniki.pl/a/pole-kola/D10GPXtio


• prowadzić rozmowy podczas wizyty u lekarza 

Lekcja online na platformie MS Teams. Poomce: Książka ćwiczeń, słownik 

Zadanie do odesłania – test samooceny. 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
II 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 7 

• Sprawdzenie poziomu opanowania: słownictwa (rodzina, przyjaciele), 

drugiego trybu warunkowego, zdań przydawkowych z who, which, 

where, zwrotów w dialogach z identyfikowaniem osób 

Uczniowie wypełniają zadania zamieszczone na MS Teams (zadania) - o 

różnych poziomach trudności, zindywidualizowane, wraz z zadaniem na 

wypowiedź pisemną. Rozwiązania odsyłają przez czat. 

 

 


