
Zadania dla klasy VII a na dzień 15-06-2020r.  

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z statystki. 
Realizacja podstawy programowej:XII.1,2,XIII.1-3. 
Lekcja online na MS Teams 
Ćwiczenia zad.1-5 str.126,127 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

Temat: Plany na wakacje - ćwiczenia w mówieniu, dialogi 
 
Cele: przypomnienie konstrukcji “be going to”, słownictwa z tematów czas 
wolny, podróżowanie, turystyka; funkcje językowe: podtrzymywanie rozmowy, 
wyrażanie preferenecji i upodobań, pytanie, udzielanie informacji, kupowanie 
biletów, rezerwowanie miejsca w hotelu. 
 
Lekcja online na MS Teams, dyskusja 
 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Kompasstraining 5. – Jedzenie i picie – powtórzenie rozdziału 

Podstawa programowa: 3.1, 9, 10, 12 Cele: • Zapoznanie się z typami zadań 

sprawdzających umiejętność rozumienia wypowiedzi • Zebranie słów i 

zwrotów, które powinny być opanowane po rozdziale i wyszukanie ich 

znaczenia Nauczenie się słownictwa na pamięć - Materiał z rozdziału 5 Lekcja 

online na MS Teams. Praca własna z materiałem ćwiczeniowym. 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: O  świecie przedstawionym w lekturze “ Oskar i pani Róża”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić elementy świata przedstawionego 

• Krótko scharakteryzować bohaterów 

• Dostrzec różnice pomiędzy książką a filmem 
Pomoce: 

• Lektura 

• Wersja filmowa 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Moja mała ojczyzna. 

 

Cele : Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska 

przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu. Poćwiczysz 

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 

Podręcznik s.206-209 

Zeszyt ćwiczeń s.123 

Prezentacja Kornowac gmina z widokami 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj9aqOv3KwQ 

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XII.1-5 

  

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj9aqOv3KwQ


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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Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: O  świecie przedstawionym w lekturze “ Oskar i pani Róża”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić elementy świata przedstawionego 

• Krótko scharakteryzować bohaterów 

• Dostrzec różnice pomiędzy książką a filmem 
Pomoce: 

• Lektura 

• Wersja filmowa 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z statystki. 
Realizacja podstawy programowej:XII.1,2,XIII.1-3. 
Lekcja online na MS Teams 
Ćwiczenia zad.1-5 str.126,127 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

  Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Nauka i kultura w dwudziestoleciu 
międzywojennym. 
Uczeń: 

• Dowie się jakie były osiągnięcia polskiej nauki i techniki, dokonania 
polskiej literatury, jak rozwijała się sztuka okresu międzywojennego 

• dowiem się, jak powstawała fabryka snów i czym charakteryzował się 
modernizm, 

• zastanowi się, czy podobają mi się obrazy kubistyczne, 

•  zobaczy filmy ukazujące przedwojenną Warszawę.    
Lekcja online na MS Teams. Podręcznik s. 255-259, notatka w pliku 

• Lekcja z e-podręcznika:https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-
i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburkV  

• Materiał dodatkowy 
1:https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw 

• Materiał dodatkowy 2:https://www.polskieradio.pl/9/566/Galeria/375683  

• Materiał dodatkowy 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mh_q0aJBf5Y 

• https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606 
Realizacja podstawy programowej: XXX.4, XXVII.1 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Moja mała ojczyzna. 

 

Cele : Zdobędziesz najważniejsze informacje dotyczące środowiska 

przyrodniczego, sytuacji demograficznej i gospodarki regionu. Poćwiczysz 

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 

Podręcznik s.206-209 

Zeszyt ćwiczeń s.123 

Prezentacja Kornowac gmina z widokami 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj9aqOv3KwQ 

Lekcja online na MS Teams 

https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburkV
https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburkV
https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/DVGKburkV
https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw
https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw
https://www.youtube.com/watch?v=MzaW8SoUkHw
https://www.polskieradio.pl/9/566/Galeria/375683
https://www.polskieradio.pl/9/566/Galeria/375683
https://www.youtube.com/watch?v=Mh_q0aJBf5Y
https://www.youtube.com/watch?v=Mh_q0aJBf5Y
https://gwo.pl/osiagniecia-ii-rp-p4606
https://www.youtube.com/watch?v=Kj9aqOv3KwQ


Podstawa programowa XII.1-5 

 

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: Budowanie relacji. Oczekiwania dziewcząt i chłopców wobec siebie  
Cele:  

• uświadomienie uczniom różnic w przeżywaniu seksualności przez 
chłopców i dziewczęta.  

• pomoc we wzajemnym zrozumieniu.  

• pomoc w budowaniu prawidłowych, pogłębionych relacji.  
Metody: praca indywidualna – ankieta, praca w grupach, dyskusja. 
Pomoce: ankiety dla uczniów, wyniki ankiet w postaci wykresów odpowiedzi 
sporządzonych w Excelu. 
MS Teams lekcja online 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 15-06-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem- motywy literackie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-przypomnienie, czym jest motyw 

-utrwalenie tematyki poznanych lektur 

-doskonalenie umiejętności lektur, bohaterów do konkretnego motywu 

Materiały: karta pracy, https://wordwall.net/pl/community/motywy-literackie-kl-8 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Utrwalenie wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty. 

Lekcja online na MS Teams. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab (2/2) – 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: Szkolenie przed egzaminem ósmoklasisty. 
 

https://wordwall.net/pl/community/motywy-literackie-kl-8


 j. angielski 
dodatkowy 

Spotkanie online na MS Teams. 
 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 15-06-2020r. 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
I 

 Temat: Powtórzenie wiadomości gramatycznych – zadania egzaminacyjne na 
środki językowe. 
 
Cele: przypomnienie stopniowania przymiotników, tworzenie przysłówków, 
liczebniki porządkowe, podstawowe czasy gramatyczne, strona bierna w 
present simple i past simple, tryby warunkowe 0,1,2 
 
Lekcja online na MS Teams, podręcznik - dział “Grammar Time” 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem- motywy literackie 
Lekcja online na MS Teams 
 
Cele: 
-przypomnienie, czym jest motyw 

-utrwalenie tematyki poznanych lektur 

-doskonalenie umiejętności lektur, bohaterów do konkretnego motywu 

Materiały: karta pracy, https://wordwall.net/pl/community/motywy-literackie-kl-8 

 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat :Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce 

 

Cele: Wskażesz najważniejsze zakresy badań prowadzone na obszarach 

okołobiegunowych. Poznasz wkład Polaków w badania obszarów 

okołobiegunowych. Dowiesz się jaki jest status prawny Arktyki i Antarktyki 

Podręcznik s. 180-184 ,zeszyt ćwiczeń s.83-84, prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=1cQ3G3Plvn8 

Lekcja online na MS Teams 

Podstawa programowa XVIII.2-3 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty. 

Lekcja online na MS Teams. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Der Zug fährt um 7.00 Uhr ab (2/2) – 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 

Temat: Powtórzenie wiadomości gramatycznych – zadania egzaminacyjne na 

środki językowe. 

Cele: przypomnienie stopniowania przymiotników, tworzenie przysłówków, 

liczebniki porządkowe, podstawowe czasy gramatyczne, strona bierna w 

present simple i past simple, tryby warunkowe 0,1,2 

https://wordwall.net/pl/community/motywy-literackie-kl-8
https://www.youtube.com/watch?v=1cQ3G3Plvn8


Lekcja online na MS Teams, podręcznik - dział “Grammar Time” 

 

 

 


