
Zadania dla klasy VII a na dzień 25-05-2020r.  

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z graniastosłupów. 
Plik na MS Teams. 

Iwona Knura  
J. angielski 

Temat: Sea life numbers – praca z tekstem i nagraniami o faunie mórz i 
oceanów. 
 
Cele: doskonalenie rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, umiejętności 
mówienia (odpowiedzi na pytania, streszczanie, mówienie o problemach 
środowiska naturalnego) 
 
MS Teams, podręcznik str. 118-119, nagrania audio i video na eDesk 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Salatteller (2/2) – 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. 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: “Matka “ - najpiękniejsze słowo w językach  świata. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• W prostych słowach okazać wdzięczność swojej mamie 

• Samodzielnie stworzyć krótki wierszowany tekst o mamie 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę 

zatrudnienia. 

 

Cele: Poznasz najważniejsze różnice między gospodarką centralnie sterowaną 

a gospodarką rynkową. Dowiesz się jak zmieniała się struktura przemysłu 

po1989 roku np. w aglomeracji łódzkiej i konurbacji katowickiej. Poznasz 

zmiany w strukturze zatrudnienia w obu tych aglomeracjach. 

Podręcznik s.184-186, zeszyt ćw. S.112-113, prezentacja 

Lekcja online na Teams 

Podstawa programowa XI.5 

 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Style w muzyce młodzieżowej 
I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. 
II W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń: 
1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w 
całości): 
2) muzyki jazzowej i rozrywkowej, 
3) rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i 
charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka 
muzycznego; 
III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. 



 Uczeń zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych 
utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz 
wartościowej muzyki popularnej; 
Nauczysz się 
wskazywać najważniejsze style muzyki młodzieżowej; 
charakteryzować style muzyczne; 
wymieniać instrumenty charakterystyczne dla danego stylu; 
wymieniać wykonawców związanych z danym stylem. 
 Lekcja prowadzona na MS Teams 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 25-05-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: “Matka “ - najpiękniejsze słowo w językach  świata. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• W prostych słowach okazać wdzięczność swojej mamie 

• Samodzielnie stworzyć krótki wierszowany tekst o mamie 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z graniastosłupów. 
Plik na MS Teams. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

 Temat: Świat na drodze ku wojnie. 
Cele: 
- uczeń pozna przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii,  
- dowie się o podbojach Japonii do 1939r. 
- pozna jakie ustępstwa poczyniły państwa zachodnie wobec Hitlera w Europie. 
Lekcja prowadzona na MS Teams 
Materiały do lekcji: 
Podręcznik s. 210-213, notatka w plikach, 
Materiały dodatkowe: 
II Wojna światowa w kolorze - 1 Nadciągająca burza: 
https://www.youtube.com/watch?v=CQeBjvYw5rs :  
https://www.youtube.com/watch?v=jMbUvB_aByw 
https://www.youtube.com/watch?v=Pp6CS4bRbAM 
https://www.youtube.com/watch?v=_V-k_c3uUI0 
 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę 

zatrudnienia. 

 

Cele: Poznasz najważniejsze różnice między gospodarką centralnie sterowaną 

a gospodarką rynkową. Dowiesz się jak zmieniała się struktura przemysłu 

po1989 roku np. w aglomeracji łódzkiej i konurbacji katowickiej. Poznasz 

zmiany w strukturze zatrudnienia w obu tych aglomeracjach. 

Podręcznik s.184-186, zeszyt ćw. S.112-113, prezentacja 

Lekcja online na Teams 

Podstawa programowa XI.5 

 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Style w muzyce młodzieżowej 
I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. 
II W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń: 
1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w 

https://www.youtube.com/watch?v=CQeBjvYw5rs
https://www.youtube.com/watch?v=jMbUvB_aByw
https://www.youtube.com/watch?v=Pp6CS4bRbAM
https://www.youtube.com/watch?v=_V-k_c3uUI0


całości): 
2) muzyki jazzowej i rozrywkowej, 
3) rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i 
charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka 
muzycznego; 
III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. 
 Uczeń zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych 
utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz 
wartościowej muzyki popularnej; 
Nauczysz się 
wskazywać najważniejsze style muzyki młodzieżowej; 
charakteryzować style muzyczne; 
wymieniać instrumenty charakterystyczne dla danego stylu; 
wymieniać wykonawców związanych z danym stylem. 
 Lekcja prowadzona na MS Teams 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Czas oczekiwania 
Nowa podstawa programowa 
Wymagania ogólne: V, VI Wymagania szczegółowe: III.1,2, IV.1,4,5,6, 
V.1,2,7,8,9, VI.1 Cele szczegółowe kształcenia i wychowania  
Uczeń potrafi: • opisać budowę komórki jajowej i plemnika oraz proces 
zapłodnienia, • przedstawić zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety w czasie 
ciąży, • uzasadnić konieczność przestrzegania higienicznego trybu życia matki 
oczekującej dziecka, • omówić etapy rozwoju prenatalnego dziecka (zygota 
zarodek płód). Uczeń uświadomi sobie, że: • rodzice powinni od samego 
początku zapewnić dziecku jak najlepsze warunki życia i rozwoju. 1. Budowa 
komórki jajowej i plemnika; zapłodnienie. 2. Higiena ciąży: odżywianie, sen i 
ćwiczenia fizyczne matki. 3. Profilaktyka prekoncepcyjna; opieka lekarska; 
kwas foliowy. 4. Ciąża a używki: • Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), • 
nikotyna, narkotyki a zdrowie dziecka. 5. Opieka ojca nad matką w ciąży i ich 
dzieckiem. 6. Pierwsze dziewięć miesięcy, czyli rozwój dziecka w łonie matki. • 
Wykład z prezentacją multimedialną. • Zajęcia z materiałami źródłowymi: 
higiena ciąży. • Ćwiczenie: „mówiąca ściana” ciąża a używki. • Praca z filmem: 
rozwój prenatalny człowieka. • Rozmowa kierowana nt. opieki ojca nad matką 
w ciąży i ich dzieckiem. • Prezentacja multimedialna „Płodność człowieka”. • 
Encyklopedia zdrowia, materiały oświatowe. • Film: „Człowiek od poczęcia” lub 
„Cud miłości”. • Cyfrowe zasoby internetowe. • Podręcznik „Wędrując ku 
dorosłości” dla klasy VII. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 25-05-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: W przerażającej bajce- G. Orwell “Folwark zwierzęcy” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa w tekście problematykę egzystencjalną 
-odnajduje w interpretacji utworu odwołania do wartości uniwersalnych 
-stosuje w interpretacji konteksty  
-porównuje postacie występujące w utworze 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-rozpoznaje środki perswazji 
-samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji 
-utrwala pojęcie bajki jako gatunku, rozpoznaje jej cechy 
Materiał: podręcznik s. 194, prezentacja, karta pracy – tabelka, wybrane bajki I. 
Krasickiego 



Podstawa programowa: I.1.7, I1.9,.1.10, I.1.11, I.2.1, III.1.2, III.1.8, IV.1, IV.6, 
podst. Klas IV- VI 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: 1950s School by Bethany Jones – exam skills; rozwijamy umiejętności 
egzaminacyjne. 
 
Lekcja online MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia rozwijające umiejętności egzaminacyjne w ich 
zeszycie ćwiczeń: słuchanie ze zrozumieniem – po wysłuchaniu rozmowy 
uzupełniają tekst brakującym fragmentem, po przeczytaniu tekstu decydują, 
czy zdania są prawdziwe czy fałszywe; znajomość środków językowych - z 
podanych wyrazów układają zdania w poprawnym czasie gramatycznym. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Styczna do okręgu. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- umie rozpoznać wzajemne położenie prostej i okręgu, 

- zna pojęcie stycznej do okręgu, 

- umie rozpoznać styczną do okręgu, 

- wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do 

punktu styczności, 

- umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na 

okręgu, 

- umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do 

okręgu. 

Lekcja online na MS Teams. 

Notatka do zeszytu z konstrukcją - podręcznik str. 234, ćwiczenia zad.1 str.97, 

podręcznik zad.6,7,10,13 str.236. 

Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY,  

multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Wie komme ich zum Markt? (1/2) – Jak dojść na rynek? 

Podstawa programowa: .8; II.5; III.4; IV.1; VI.3; XI 

Cele: 

• Opisywanie drogi 

• Pytanie o drogę 

• Słownictwo niezbędne do opisu drogi 

• Przyimki z biernikiem 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: How much do you know about John Paul II?  
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Lekcja w całości poświęcona życiu Jana Pawła II jako upamiętnienie jego 100. 
rocznicy urodzin. Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi faktami z Jego 
życia, Jego twórczością, dziełami. Rozwiązują ćwiczenia sprawdzające ich 
wiedzę na temat Ojca Świętego. Układają wiersze w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY


poświęcone Jego pamięci. 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 25-05-2020r. 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
I 

 Temat: Zadania egzaminacyjne na słuchanie, wypowiedź pisemna 
 
Wspólne słuchanie i omawianie zadań na słuchanie z testów z minionych lat, 
streszczanie usłyszanych treści; konstruowanie wypowiedzi pisemnych z 
użyciem najprostszych struktur językowych (4 czasy) na tematy dotyczące 
zdrowia i ekologii 
 
MS Teams, nagrania i testy (Operon) 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat : W przerażającej bajce- G. Orwell “Folwark zwierzęcy” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa w tekscie problematykę utworu 
-odnajduje w interpretacji utworu odwołania do wartości uniwersalnych 
-stosuje w interpretacji konteksty 
-porówuje postaci występujące w utworze 
-wyszukuje wtekście potrzebne informacje 
-rozpoznaje srodki perswazji 
-samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji 
-utrwala pojęcie bajki, rozpoznaje jej cechy 
Podstawa programowa: I.1.7, I1.9,.1.10, I.1.11, I.2.1, III.1.2, III.1.8, IV.1, IV.6, 
podst pr. Kl. IV- VI I.1.11 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Podsumowanie działu IV 

 

Cele: Utrwalisz wiadomości o Australii i Oceanii. Praca samodzielna -

Przeczytaj podsumowanie działu w podręczniku s.168, a następnie wykonaj w 

zeszycie ćwiczeń “ Sprawdź czy potrafisz.” s.78-79. Wykonane zadanie na 

lekcji prześlij do 24 maja na czat Teams 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Styczna do okręgu. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- umie rozpoznać wzajemne położenie prostej i okręgu, 

- zna pojęcie stycznej do okręgu, 

- umie rozpoznać styczną do okręgu, 

- wie, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do 

punktu styczności, 

- umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez dany punkt na 

okręgu, 

- umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do 

okręgu. 

Lekcja online na MS Teams. 

Notatka do zeszytu z konstrukcją - podręcznik str. 234, ćwiczenia zad.1 str.97, 

podręcznik zad.6,7,10,13 str.236. 

Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY,  

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY


multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Wie komme ich zum Markt? (1/2) – Jak dojść na rynek? 

Podstawa programowa: .8; II.5; III.4; IV.1; VI.3; XI 

Cele: 

• Opisywanie drogi 

• Pytanie o drogę 

• Słownictwo niezbędne do opisu drogi 

• Przyimki z biernikiem 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

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

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
II 

Temat: Zadania egzaminacyjne na słuchanie, wypowiedź pisemna 

 

Wspólne słuchanie i omawianie zadań na słuchanie z testów z minionych lat; 

konstruowanie wypowiedzi pisemnych z użyciem najprostszych struktur 

językowych (4 czasy) na tematy dotyczące zdrowia i ekologii 

 

MS Teams, nagrania i testy (Operon)  

 

 


