
Zadania dla 
klasy 

VII a na dzień 18-05-2020r.  

Nauczyc
iel  
Przedmi
ot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęcze
k 
matemat
yka 

Szkolne obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 
Plan spotkania: 

• Obejrzenie “akademii online” zamieszczonej na stronie szkoły - sp.kornowac.pl  
wspólne odśpiewanie hymnu szkół noszących imię św. Jana Pawła II; 
prezentacja prac plastycznych i literackich uczniów o naszym patronie 

• Projekcja filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA o 
życiu świętego papieża 

• Wspólny śpiew hymnu na stulecie urodzin “Nie zastąpi Ciebie nikt” (teledysk 
wykonany przez osoby związane ze szkołą) 
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg 

Iwona 
Knura  
J. 
angielski 

Temat: The longest river – praca z tekstem, quizy i zagadki 
 
Cele:  

• doskonalenie 4 umiejętności: 

• opowiadanie o ciekawych miejscach w Polsce 

• przekazywanie treści przeczytanego tekstu w j. ang. 

• tworzenie aplikacji  w języku angielskim o ciekawym miejscu w Polsce na 
Learning Apps (samodzielnie lub w parach) 

MS Teams, Learning Apps 
Podręcznik str. 116, nagrania na eDesk, różne źródła informacji o ciekawych miejscach 
w Polsce. 
 

Katarzyn
a 
Franica  
J. 
niemieck
i 

Temat: Salatteller (1/2) – sałatka jarzynowa. 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o ulubionych i nielubianych potrawach 

• Pytanie o ulubione potrawy 

• Pisanie prostego przepisu kulinarnego 

•  Nazwy owoców i warzyw 

•  Czasowniki typowe dla przepisów kulinarnych 

• Rzeczowniki złożone Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 5.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Przepis na sałatkę ziemniaczaną: https://www.youtube.com/watch?v=_Ke3rIe1CG0 

Bożena 
Placek  
J. polski 

Temat : Skróty w ćwiczeniach.( kolejna lekcja na temat skrótów  w związku z dużą 
ilością wiadomości teoretycznych) 
 Lekcja online na MT 
 Po lekcji uczeń umie :   

• Wskazać skróty 

•  Podać pełną nazwę wskazanych  skrótów ·  

•  Wyjaśnić, kiedy stawia się kropkę w skrótach, a kiedy jej nie ma 
 Pomoce :  

•  Podręcznik  

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg
https://www.youtube.com/watch?v=_Ke3rIe1CG0


•  Karty pracy w Wordzie 

Barbara 
Podsiadł
o  
Geografi
a 

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 
Cele: Przypomnisz sobie jakiego typu mamy migracje i jak oblicza się saldo migracji. 
Dowiesz się jakie zmiany w zaludnieniu i strukturze wieku mieszkańców zachodzą w 
wyniku migracji w wybranych gminach . 
Lekcja prowadzona online na MS Teams 
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM - prezentacja, podręcznik s.181-
183, zeszyt ćwiczeń 110-111 
Podstawa programowa XI.3  

Barbara 
Stawino
ga 
Plastyka/
muzyka 

Temat: Zapowiedź koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. 
Omówienie i odsłuchanie zdalnej szkolnej akademii z okazji urodzin naszego patrona. 
Analiza prac wysłanych na konkurs i przygotowanych  do zdalnej akademii. 
Wspólne muzykowanie. 
Laurka dla Ojca Świętego’ 
Wspólne wysłuchanie i omówienie akademii. 
“Santo Subito”- idziemy na koncert. 
Lekcja prowadzona online na MS Teams 

 

 

Zadania dla 
klasy 

VII b na dzień 18-05-2020r. 

Nauczyc
iel  
Przedmi
ot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena 
Placek  
J. polski 

Temat : Skróty w ćwiczeniach.( kolejna lekcja na temat skrótów  w związku z dużą 
ilością wiadomości teoretycznych) 
 Lekcja online na MT 
 Po lekcji uczeń umie :   

• Wskazać skróty 

•  Podać pełną nazwę wskazanych  skrótów ·  

•  Wyjaśnić, kiedy stawia się kropkę w skrótach, a kiedy jej nie ma 
 Pomoce :  

•  Podręcznik  

•  Karty pracy w Wordzie 
 

Anna 
Brzęcze
k 
matemat
yka 

Szkolne obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 
Plan spotkania: 

• Obejrzenie “akademii online” zamieszczonej na stronie szkoły - sp.kornowac.pl  
wspólne odśpiewanie hymnu szkół noszących imię św. Jana Pawła II; 
prezentacja prac plastycznych i literackich uczniów o naszym patronie 

• Projekcja filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA o 
życiu świętego papieża 

• Wspólny śpiew hymnu na stulecie urodzin “Nie zastąpi Ciebie nikt” (teledysk 
wykonany przez osoby związane ze szkołą) 
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg 

Jolanta 
Błaszczo
k 
historia 

  Temat: ZSRR – imperium komunistyczne 
Uczeń dowiem się: 

•  jak tworzył się system totalitarny w ZSSR. 

• pozna okoliczności przejęcia władzy przez bolszewików, 

•  zrozumiem rolę Lenina. 
Lekcja prowadzona online na MS Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg


Materiały do lekcji: podręcznik s. 200-205, karta pracy, notatka w plikach. 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 
Realizacja podstawy programowej: XXVII.3 

Barbara 
Podsiadł
o  
Geografi
a 

Temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 
Cele: Przypomnisz sobie jakiego typu mamy migracje i jak oblicza się saldo migracji. 
Dowiesz się jakie zmiany w zaludnieniu i strukturze wieku mieszkańców zachodzą w 
wyniku migracji w wybranych gminach. 
Lekcja prowadzona online na MS Teams 
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM - prezentacja, podręcznik s.181-
183, zeszyt ćwiczeń 110-111 
Podstawa programowa XI.3 
 

Barbara 
Stawino
ga 
Plastyka/
muzyka 

Temat: Zapowiedź koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. 
Omówienie i odsłuchanie zdalnej szkolnej akademii z okazji urodzin naszego patrona. 
Analiza prac wysłanych na konkurs i przygotowanych  do zdalnej akademii. 
Wspólne muzykowanie. 
Laurka dla Ojca Świętego. 
Wspólne wysłuchanie i omówienie akademii. 
“Santo Subito”- idziemy na koncert. 
 Lekcja prowadzona online na MS Teams. 

Katarzyn
a 
Franica 
WDŻ 

Setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II - “Musicie od siebie wymagać” 
Cele:  

• uczeń poznaje wartości uniwersalne przekazane w nauczaniu patrona szkoły 

• Uczeń zna życiorys Karola Wojtyły 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II 
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Nauczyciel  
Przedmiot  
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Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Zabawa czy udawanie zabawy? Ida Fink “Zabawa w klucz” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Cele Uczeń: -określa problematykę utworu  
-odwołuje się do wartości uniwersalnych  
-wykorzystuje w interpretacji utworu wiedzę o historii i kulturze 
 -bierze udział w dyskusji 
 -układa pytania do tekstu 
 -umiejętnie wykorzystuje różne źródła informacji 
 -samodzielnie reprezentuje wyniki swojej pracy 
 -formułuje opinie 
Materiały; tekst “Zabawa w klucz” https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-
klucz.html 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Progress check – module 9; utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 9.  
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie powtarzają i utrwalają wiadomości z rozdziału 9 - rozwiązują szereg 
ćwiczeń dostępnych w ich zeszycie ćwiczeń. Utrwalają słownictwo związane z 
edukacją, przypominają sobie zasady tworzenia pytań w języku angielskim. Tworzą 
zdania w poznanych, różnych czasach gramatycznych.  
 

Anna 
Brzęczek 

Szkolne obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 

https://epodreczniki.pl/a/system-totalitarny-w-zsrr/Dovn9GLhX
https://www.edukator.pl/totalitaryzmy-i-autorytaryzmy,1120.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/zsrs/64203,System-wiezienno-lagrowy-w-czasie-Wielkiego-Terroru.html
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html
https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html


matematyk
a 

Plan spotkania: 

• Obejrzenie “akademii online” zamieszczonej na stronie szkoły - 

sp.kornowac.pl  wspólne odśpiewanie hymnu szkół noszących imię św. Jana 

Pawła II; prezentacja prac plastycznych i literackich uczniów o naszym 

patronie 

• Projekcja filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-

ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA o życiu świętego papieża 

• Wspólny śpiew hymnu na stulecie urodzin “Nie zastąpi Ciebie nikt” (teledysk 

wykonany przez osoby związane ze szkołą) 

https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Der Weg zur Schule (2/2) – Droga do szkoły. 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o drodze do szkoły 

• Opowiadanie, co uczeń robi po szkole 

• Przysłówki miejsca niezbędne do opisu drogi 

• Przyimki z celownikiem 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Podstawa programowa: I.2, I.8; II.5; III.1, III.4; IV.1; V.1; VI.3; VII.3 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Skills revision – rozwijamy umiejętności egzaminacyjne. Rozwiązujemy 
przykładowy arkusz egzaminacyjny. 
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie rozwiązują przykładowy arkusz egzaminacyjny - ćwiczenia na słuchanie 
ze zrozumieniem, znajomość funkcji oraz środków językowych, czytanie ze 
zrozumieniem, pisanie własnego tekstu. Nauczyciel udostępnia uczniom arkusz oraz 
nagrania do odsłuchania. 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 18-05-2020r. 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski 
gr. I 

Temat: Szkoły, edukacja - zadania egzaminacyjne (dział 9).  
  
Cele: 
Uczeń: 
- doskonali umiejętności egzaminacyjne (funkcje jęz., słuchanie, czytanie) 
- przypomina sobie funkcje jęz.: życzenie powodzenia, wyrażenie nadziei, radości 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg


ze spotkania, propozycja, przedstawianie kogoś 
- wyszukuje informacje szczegółowe w tekście słuchanym i czytanym 
- przypomina sobie słownictwo (edukacja) 
- przypomina czas present perfect 
- umie dokonać transformacji językowych z zachowaniem znaczenia zdania 
wyjściowego  
- potrafi napisać email (treść: informacja o teście, jak będziesz się przygotowywać, 
obietnica) 
  
MS Teams, podręcznik s. 124-125 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Zabawa czy udawanie zabawy? Ida Fink “Zabawa w klucz” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Cele Uczeń: -określa problematykę utworu  
-odwołuje się do wartości uniwersalnych  
-wykorzystuje w interpretacji utworu wiedzę o historii i kulturze 
 -bierze udział w dyskusji 
 -układa pytania do tekstu 
 -umiejętnie wykorzystuje różne źródła informacji 
 -samodzielnie reprezentuje wyniki swojej pracy 
 -formułuje opinie 
Materiały; tekst “Zabawa w klucz” https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-
w-klucz.html 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Gospodarka Australii 
Cele: Poznasz cechy rolnictwa na tle warunków przyrodniczych, będziesz znał 
występowanie surowców mineralnych na podstawie mapy tematycznej, będziesz 
omawiał znaczenie turystyki w rozwoju gospodarki Australii i Oceanii. 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik s.164-167, zeszyt ćwiczeń s.77-77, prezentacja 
Podstawa programowa XVII.2 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Szkolne obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 

Plan spotkania: 

• Obejrzenie “akademii online” zamieszczonej na stronie szkoły - 

sp.kornowac.pl  wspólne odśpiewanie hymnu szkół noszących imię św. 

Jana Pawła II; prezentacja prac plastycznych i literackich uczniów o 

naszym patronie 

• Projekcja filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbcli

d=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-

ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA o życiu świętego papieża 

• Wspólny śpiew hymnu na stulecie urodzin “Nie zastąpi Ciebie nikt” 

(teledysk wykonany przez osoby związane ze szkołą) 

https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoP

Mg 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Der Weg zur Schule (2/2) – Droga do szkoły. 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie o drodze do szkoły 

• Opowiadanie, co uczeń robi po szkole 

• Przysłówki miejsca niezbędne do opisu drogi 

https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html
https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dKtsJ5xWBbynDObebw30vaA-ZHUfC23hEdJugoZ6QfPraxcCcKIumArA
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg
https://www.youtube.com/watch?v=YEfX4CHOl1s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eL32sRv2s4VXz5Vynvn4n1O9L2rrpXYXfJl6Tq_ljRPrloQkMpVdoPMg


• Przyimki z celownikiem 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Podstawa programowa: I.2, I.8; II.5; III.1, III.4; IV.1; V.1; VI.3; VII.3 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Iwona Knura  
J. angielski 
gr. II 

Temat: Szkoły, edukacja - zadania egzaminacyjne (dział 9).   

Cele: 

Uczeń: 

- doskonali umiejętności egzaminacyjne (funkcje jęz., słuchanie, czytanie) 

- przypomina sobie funkcje jęz.: życzenie powodzenia, wyrażenie nadziei, radości 

ze spotkania, propozycja, przedstawianie kogoś 

- wyszukuje informacje szczegółowe w tekście słuchanym i czytanym 

- przypomina sobie słownictwo (edukacja) 

- przypomina czas present perfect 

- umie dokonać transformacji językowych z zachowaniem znaczenia zdania 

wyjściowego  

- potrafi napisać email (treść: informacja o teście, jak będziesz się przygotowywać, 

obietnica) 

  

MS Teams, podręcznik s. 124-125 

  

 

 


