
Zadania dla klasy VII a na dzień 20-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Notacja wykładnicza c.d. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku całkowitym ujemnym, 
- umie zapisać bardzo małą liczbę w notacji wykładniczej, wykorzystując potęgi 
liczby 10 o ujemnych wykładnikach, 
- rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce, 
- umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej, 
- umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji 
wykładniczej, 
- umie stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek. 
Realizacja podstawy programowej: I.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 1,2,5 str.102, podręcznik zad. 5,9 str. 243. 
Materiały pomocnicze:  multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

Temat: Związki przymiotników z przyimkami, praca (zawody) - ćwiczenia 
utrwalające. 
 
Cele:  

• Utrwalenie słownictwa - przymiotniki z przyimkami (keen on, fond of 
itd.), zawody 

• Doskonalenie umiejętności mówienia 

• Doskonalenie umiejętności pisania  
 
MS Teams (videokonferencja); ćwiczenia - uzupełnianie braków, karta pracy, 
wypowiedzi uczniów 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Wie ist eure Klasse? (1/2) – Jaka jest twoja klasa? 

Cele lekcji: 

• Opowiadanie, co klasa robi na lekcjach 

• Zdobywanie od innych osób informacji na temat ich klasy 

• Zaimki dzierżawcze dla 1. i 2. os. lm. 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

• Formułowanie hipotez na podstawie obrazka 

Podstawa programowa: 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2,8.1, 9, 11, 12, 13 

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 

Podręcznik: 

podrozdział 5, ćw. 7, 8 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  

Podręcznik:  

podrozdział 5, ćw. 3 

Zadania sprawdzające umiejętność pisania: 

Podręcznik: 

podrozdział 5, ćw. 4 

Materiały ćwiczeniowe: 

podrozdział 5, ćw. 39 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 

Podręcznik:  

podrozdział 5, ćw. 1, 2, 5 



 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat lekcji: Jak powinien prawidłowo wyglądać plan wydarzeń?- w oparciu o 
“Świteziankę” 
 A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• wytłumaczyć, w jakiej formie możemy napisać plan wydarzeń 

• Samodzielnie ułożyć chronologicznie wydarzenia w balladzie 
“Świtezianka” 

Pomoce dydaktyczne:  

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://eszkola.pl/jezyk-polski/plan-tekstu-9021.html?strona=2 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. 
Cele: dowiesz się jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce. 
Wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska. 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik s. 164-167, zeszyt ćw. 102-103 
Podstawa programowa IX.16 
 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Praca plastyczna z wykorzystaniem symetrii. 
Cele: 
-Świadomość i ekspresja kulturalna.  
-Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki. 
- Podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości 
dotyczące formy i struktury dzieła.  
-Cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych . dziełach 
. 
-Układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i 
zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne). 
-Właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych 
-Umiejętnie równoważenia kompozycji, 
-Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej.  
Lekcja online na MS Teams. 
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Bożena Placek  
J. polski 

Temat lekcji: Jak powinien prawidłowo wyglądać plan wydarzeń?- w oparciu o 
“Świteziankę” 
 A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• wytłumaczyć, w jakiej formie możemy napisać plan wydarzeń 

• Samodzielnie ułożyć chronologicznie wydarzenia w balladzie 
“Świtezianka” 

Pomoce dydaktyczne:  

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://eszkola.pl/jezyk-polski/plan-tekstu-9021.html?strona=2 
 

Anna Brzęczek Temat: Notacja wykładnicza c.d. 



matematyka Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie potęgi liczby 10 o wykładniku całkowitym ujemnym, 
- umie zapisać bardzo małą liczbę w notacji wykładniczej, wykorzystując potęgi 
liczby 10 o ujemnych wykładnikach, 
- rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce, 
- umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej, 
- umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji 
wykładniczej, 
- umie stosować notację wykładniczą do zamiany jednostek. 
Realizacja podstawy programowej: I.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 1,2,5 str.102, podręcznik zad. 5,9 str. 243. 
Materiały pomocnicze:  multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

Temat: Na frontach I wojny światowej 
Uczeń dowie się: 
- dlaczego wybuchła I wojna światowa, 

• Jak przebiegały walki na froncie zachodnim, 

• jakie nowe rodzaje broni wprowadzono w czasie wojny, 

• Jakie były przyczyny klęski państw centralnych 
Lekcja poprowadzona online na MS Teams 
Realizacja podstawy programowej: XXV.2,3,4 
Materiały do lekcji  

• Podręcznik s.161-167 

• Karta pracy, notatka 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Film z YouTube 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. 
Cele: dowiesz się jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce. 
Wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska. 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik s. 164-167, zeszyt ćw. 102-103 
Podstawa programowa IX.16 
 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Praca plastyczna z wykorzystaniem symetrii. 
Cele: 
-Świadomość i ekspresja kulturalna.  
-Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki. 
- Podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości 
dotyczące formy i struktury dzieła.  
-Cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych . dziełach 
. 
-Układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i 
zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne). 
-Właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych 
-Umiejętnie równoważenia kompozycji, 
-Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej.  
Lekcja online na MS Teams. 
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Komunikacja w rodzinie Wymagania ogólne: I, II, IV Wymagania 
szczegółowe: I.5,6,7,11,12, II.8, IV.8, VI.3,5 Cele szczegółowe kształcenia i 
wychowania: Uczeń potrafi: • przedstawić zasady otwartego i jednoznacznego 
komunikowania się, • omówić najważniejsze czynniki kontaktu 
międzyludzkiego, • określić rolę emocji i uczuć w życiu człowieka, • wymienić 
rodzaje uczuć, • nazywać swoje uczucia oraz wypowiadać je poprzez 
komunikat JA, • hierarchicznie usystematyzować swoje uczucia, • 

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
http://www.youtube.com/watch?v=nWyzEc3C0sk


rozpoznawać uczucia w przekazie werbalnym i mowy ciała. Uczeń uświadomi 
sobie: • potrzebę pielęgnowania więzi rodzinnych i budowania bliskich relacji 
międzyludzkich, • potrzebę wyrażania uczuć oraz formowania postawy 
otwartości i zaufania do osób najbliższych. 1. Kontakt werbalny i niewerbalny w 
relacjach międzyludzkich. 2. Zasady otwartego i jednoznacznego 
komunikowania się z innymi. 3. Znaczenie rodzinnych rozmów. 4. Uczucia i ich 
rodzaje. 5. Komunikaty, które budują i które ranią (komunikat JA i komunikat 
TY). • Rozmowa kierowana nt. kontaktów werbalnych i niewerbalnych w 
relacjach z najbliższymi. • Wykład z prezentacją: zasady komunikowania się. • 
Emisja filmu „Uczucia i konflikty” Materiały źródłowe nt. komunikacji 
interpersonalnej. • Prezentacja multimedialna: zasady komunikowania się. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 20-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Artykuł- co to takiego i jak go napisać? 
Cele: 
Uczeń dowie się: 
-czym jest artykuł 
-jaką kompozycję ma ta forma wypowiedzi 
-pozna charakterystyczne słownictwo  
-jaka jest różnica między artykułem a tradycyjną rozprawką 
-jak budować  argumenty i dobierać do nich odpowiednie przykłady 
-jak sprawić, by temat artykułu zainteresował czytelnika 
-jak  stworzyć ciekawy tytuł  
Lekcja onine na MS Teams 
Materiały:e-  podręcznik z Nowej Ery, karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Skills revision – rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia rozwijające umiejętności egzaminacyjne - 
znajomość funkcji językowych, umiejętność słuchania oraz czytania ze 
zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz umiejętność napisania 
własnego tekstu.  

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Dwusieczna kąta. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności, 

- rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności, 

- umie konstruować dwusieczną kąta, 

- umie dzielić kąt na 2n równych części. 

Realizacja podstawy programowej: XV.1, XV.2. 

Lekcja online na MS Teams 

Notatka do zeszytu z konstrukcją str. 219 podręcznik, ćwiczenia zad. 1-4 str. 

87,88, podręcznik zad. 1,3 str.220. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/DBlol2n1g, 

multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Ich habe gelogen (2/2) – Kłamałam/-em 

Cele lekcji: 

https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp
https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/DBlol2n1g


  

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

• Pytanie rozmówcy o zdarzenia z przeszłości 

• Czasowniki nieregularne – powtórzenie odmiany 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników nieregularnych 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

Podstawa programiowa:.5; II.5; IV.1, IV.2; VI.3, VI.12 

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 

Podręcznik: 

podrozdział 3, ćw. 3, 4, 6, 7 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 1, 2, 5 

Materiały ćwiczeniowe: 

podrozdział 3, ćw. 22 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 5 

 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Omówienie próbnego egzaminu z języka angielskiego. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają zadania z egzaminu próbnego. 
Nauczyciel wskazuje najczęściej pojawiające się wśród uczniów błędy. 
Uczniowie wspólnie z nauczycielem dokonują popraw.  
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 20-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski 

 Temat: Friendship Day. Dzień przyjaźni. 
 
Cele:  

• Doskonalenie umiejętności czytania: u. potrafi wyszukać określone 



informacje w tekście, określić intencje autora 

• Uczeń zna słownictwo związane z tematem przyjaźni 

• Doskonalenie mówienia: uczeń potrafi przekazać w języku obcym 
przeczytane informacje 

• Przypomnienie zagadnień z działu 8 przed sprawdzianem (strona 
bierna) 

 
Podręcznik str. 89 – tekst (nagranie), N. wyjaśnia słownictwo, prawda-fałsz, 
odpowiedzi na pytania. Karta pracy na stronę bierną.  
 
MS Teams (videokonferencja), eDesk, podręcznik, karta pracy 
 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

 
 Temat: Artykuł- co to takiego i jak go napisać? 
Cele: 
Uczeń dowie się: 
-czym jest artykuł 
-jaką kompozycję ma ta forma wypowiedzi 
-pozna charakterystyczne słownictwo  
-jaka jest różnica między artykułem a tradycyjną rozprawką 
-jak budować  argumenty i dobierać do nich odpowiednie przykłady 
-jak sprawić, by temat artykułu zainteresował czytelnika 
-jak  stworzyć ciekawy tytuł  
Lekcja onine na MS Teams 
Materiały:e-  podręcznik z Nowej Ery, karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp 
 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Warunki naturalne Australii i Oceanii 
Cele: określisz położenie geograficzne Australii i Oceanii. Poznasz 
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, Dowiesz się jaka była 
przeszłość geologiczna tego kontynentu. 
Podręcznik s. 154-161, zeszyt ćw. S.71-74 
Lekcja online na MS Teams 
Podstawa programowa VII.1 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Dwusieczna kąta. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności, 

- rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności, 

- umie konstruować dwusieczną kąta, 

- umie dzielić kąt na 2n równych części. 

Realizacja podstawy programowej: XV.1, XV.2. 

Lekcja online na MS Teams 

Notatka do zeszytu z konstrukcją str. 219 podręcznik, ćwiczenia zad. 1-4 str. 

87,88, podręcznik zad. 1,3 str.220. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/DBlol2n1g, 

multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Ich habe gelogen (2/2) – Kłamałam/-em 

Cele lekcji: 

  

• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 

https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp
https://epodreczniki.pl/a/dwusieczna-kata/DBlol2n1g


• Pytanie rozmówcy o zdarzenia z przeszłości 

• Czasowniki nieregularne – powtórzenie odmiany 

• Imiesłów czasu przeszłego czasowników nieregularnych 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

Podstawa programiowa:.5; II.5; IV.1, IV.2; VI.3, VI.12 

Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 

Podręcznik: 

podrozdział 3, ćw. 3, 4, 6, 7 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 1, 2, 5 

Materiały ćwiczeniowe: 

podrozdział 3, ćw. 22 

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 

Podręcznik:  

podrozdział 3, ćw. 5 

 

 

 


