
Zadania dla klasy VII a na dzień 22-06-2020r.  

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z statystki. 
 Realizacja podstawy programowej: XII.1,2 ,XIII.1-3. 
Podręcznik zad.1-7 str.314,315  

Iwona Knura  
J. angielski 

What are they going to do tonight? - ćwiczenia w mówieniu. 
 
Lekcja online na MS Teams. Karta pracy (dwie strony z “Visual Grammar” s. 
24, 25) na “plikach”, rozwiązania 10 minut przed końcem lekcji na “zadaniach” 
dla sprawdzenia poprawności wykonania zadania.  

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Teste dich selbst 5 – sprawdzenie wiadomości z rozdziału 5 – 

Jedzenie i picie. Podsumowanie nauczania w kl. 7. 

Podstawa programowa: 3.1, 9, 10, 12 

Cele lekcji 

• Praca z sekcją Teste dich selbst: 

• Samodzielne rozwiązanie testu 

• Sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności 

• Wypełnianie tabeli samooceny  

• Przygotowanie do sprawdzianu ustnego 

Lekcja online na MS Teams. Praca własna z materiałami umieszczonymi w 

zadaniach. 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: Dlaczego warto być wolontariuszem? - pogadanka w oparciu o lekturę 
“ Oskar  
i pani Róża”. 
Lekcja online  na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wskazać , dlaczego warto pomagać bezinteresownie 

• Wymienić znane organizacje charytatywne 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Sprawdź czy znasz Polskę na mapie i w krzyżówce. 

 

Cele: Podsumujesz wiadomości o Polsce. Uzupełnisz mapy Polski krainami 

geograficznymi, rzekami, jeziorami, szczytami i województwami. Utrwalisz 

wiadomości o geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej Polski 

W klasie VII motywem przewodnim była Polska. Czy tą Polskę dokładnie 

poznaliście? Czas się sprawdzić. W zeszycie ćwiczeń s.125-128 są do 

uzupełnienia mapy, a od s.127-128 są krzyżówki z geografii fizycznej i 

społeczno – ekonomicznej Polski. Powodzenia. 

Praca samodzielna z mapą i krzyżówkami. 

 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Przedstawienie upływu czasu w komiksie.  
Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 
I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie 
działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i 
struktury dzieła. czna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w 
grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, 
komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje 
działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków 
i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi  
II.(szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż  
III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 
narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 



Praca samodzielna. E- podręcznik .Lekcja online na MS Teams. 

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 22-06-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: Dlaczego warto być wolontariuszem? - pogadanka w oparciu o lekturę “ 
Oskar  
i pani Róża”. 
Lekcja online  na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wskazać , dlaczego warto pomagać bezinteresownie 

• Wymienić znane organizacje charytatywne 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z statystki. 
 Realizacja podstawy programowej: XII.1,2 ,XIII.1-3. 
Podręcznik zad.1-7 str.314,315 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

  
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Sprawdź czy znasz Polskę na mapie i w krzyżówce. 

 

Cele: Podsumujesz wiadomości o Polsce. Uzupełnisz mapy Polski krainami 

geograficznymi, rzekami, jeziorami, szczytami i województwami. Utrwalisz 

wiadomości o geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej Polski 

W klasie VII motywem przewodnim była Polska. Czy tą Polskę dokładnie 

poznaliście? Czas się sprawdzić. W zeszycie ćwiczeń s.125-128 są do 

uzupełnienia mapy, a od s.127-128 są krzyżówki z geografii fizycznej i 

społeczno – ekonomicznej Polski. Powodzenia. 

Praca samodzielna z mapą i krzyżówkami. 

 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Przedstawienie upływu czasu w komiksie.  
Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 
I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie 
działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i 
struktury dzieła. czna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w 
grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, 
rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z 
wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów 
w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi  
II.(szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż  
III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 
narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 
Praca samodzielna. E- podręcznik .Lekcja online na MS Teams. 
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Jak nie zgubić się w hipermarkecie życia. 
Cele: Wyznaczenie wartości w życiu, którymi trzeba się kierować. 
Metody pracy: Burza mózgów, metoda karo, dyskusja 
Dyskusja nad metaforą hipermarketu jako współczesnego życia. 
Ułatwieniem i dużą pomocą w/w opisanych sytuacjach jest lista zakupów. 
Lista zakupów jest metafora wartości jakim należy się kierować w życiu. 
Metoda karo - z podanej listy wartości uczniowie wybierają dziesięć dla siebie 
najważniejszych. Kolejne etapy to uzgadnianie wspólnej listy w parach, 
czwórkach, ósemkach itd. do momentu opracowania jednej listy dla całej 



grupy. 
Omówienie listy wartości wybranych przez uczniów. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 22-06-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Czy zawsze mówimy logicznie i bez błędów? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-uczeń poprawnie wypowiada się w języku ojczystym 
-potrafi rozpoznać  błąd językowy i go poprawić 
Materiały: karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-
bledow/Dq88KhC00 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Metropolis – London, culture corner, video worksheet. W podróż do 
Londynu. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa, 

- zna sposoby obliczania liczby zdarzeń losowych, 

- umie wykorzystać tabelę do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia, 

- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia składającego się z dwóch 

wyborów. 

Realizacja podstawy programowej: XVII.1, 2. 

Ćwiczenia zad. 1-4 str. 111,112. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Powtórzenie materiału z kl. 8 – Interregio 5. 

Podstawa programowa: I.9; III.4; VIII.2; IX.1, IX.2 

Cele: 

• Zdobycie informacji na temat możliwości wypożyczania sprzętu 

sportowego w krajach niemieckojęzycznych  

• Utrwalenie wiadomości  

• Sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu 

czytanego, pisania oraz znajomości słownictwa i struktur 

gramatycznych 

• Nazwy sprzętu sportowego 

• Ulotki reklamowe 

https://www.youtube.com/watch?v=-sOeC0PJO0o 

Lekcja online na MS Teams 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Czego nauczyliśmy się w klasie 8 – utrwalenie wiadomości i umiejętności. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Praca samodzielna z udostępnionym zestawem ćwiczeń. 
 

https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/Dq88KhC00
https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/Dq88KhC00
https://www.youtube.com/watch?v=-sOeC0PJO0o


 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 22-06-2020r. 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
I 

 T: Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty 
 
Lekcja online na MS Teams - praca z arkuszem CKE z dnia 18.06.2020, 
miejsca, które mogły sprawić trudność, samoocena według klucza rozwiązań. 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Czy zawsze mówimy logicznie i bez błędów? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-uczeń poprawnie wypowiada się w języku ojczystym 
-potrafi rozpoznać  błąd językowy i go poprawić 
Materiały: karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-
bledow/Dq88KhC00 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu V. 

 

Cele: Utrwalisz wiadomości z działu o obszarach okołobiegunowych. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń s.86 „ Sprawdź, czy potrafisz” oraz uzupełnij 

mapę Antarktydy na s.92. 

Praca samodzielna z zeszytem ćwiczeń 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa, 

- zna sposoby obliczania liczby zdarzeń losowych, 

- umie wykorzystać tabelę do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia, 

- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia składającego się z dwóch 

wyborów. 

Realizacja podstawy programowej: XVII.1, 2. 

Ćwiczenia zad. 1-4 str. 111,112. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Powtórzenie materiału z kl. 8 – Interregio 5. 

Podstawa programowa: I.9; III.4; VIII.2; IX.1, IX.2 

Cele: 

• Zdobycie informacji na temat możliwości wypożyczania sprzętu 

sportowego w krajach niemieckojęzycznych  

• Utrwalenie wiadomości  

• Sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu 

czytanego, pisania oraz znajomości słownictwa i struktur 

gramatycznych 

• Nazwy sprzętu sportowego 

• Ulotki reklamowe 

https://www.youtube.com/watch?v=-sOeC0PJO0o 

https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/Dq88KhC00
https://epodreczniki.pl/a/czy-zawsze-mowimy-logicznie-i-bez-bledow/Dq88KhC00
https://www.youtube.com/watch?v=-sOeC0PJO0o


Lekcja online na MS Teams 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
II 

T: Analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty 

Lekcja online na MS Teams - praca z arkuszem CKE z dnia 18.06.2020, 

miejsca, które mogły sprawić trudność, samoocena według klucza rozwiązań. 

 

 


