
Zadania dla klasy VII a na dzień 27-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Działania na pierwiastkach - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod 
znak pierwiastka, 
- umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka, 
- umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych, 
- umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do 
wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: II.4, II.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 7-9 str.107,108, podręcznik 7,9 str.254. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Iwona Knura  
J. angielski 

Temat: Present Perfect to talk about experience. Czas Present Perfect do 
opisywania doświadczeń.  
Uczeń:  
- zna konstrukcję zdania w czasie Present Perfect i zakres użycia tego czasu; 
- zna formę past participle (trzecia forma) czasowników regularnych i 
wybranych nieregularnych; 
- potrafi utworzyć zdanie twierdzące, pytanie i przeczenie w Present Perfect; 
- rozumie zdania w Pr. Perf.  I sam potrafi je tworzyć dla wyrażenia 
określonych treści. 
 
MS Teams, podręcznik, ćwiczenia 
  
I.8; II.1; III.1; IV.1,2; VI.3; VIII.2; XIII; XIV 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Kompass-Training 4 – podsumowanie rozdziału Schule-szkoła 

Zakres tematyczny z poszczególnych podrozdziałów: przedmioty i oceny 

szkolne, przybory szkolne, plan lekcji, 

cechy nauczyciela i wykonywane przez niego czynności, wyrażanie próśb, 

udzielanie rad, tryb rozkazujący, liczba mnoga rzeczowników, zaimki 

dzierżawcze. 

Test samooceny – cele szczegółwe rozdziału: 

•  wymienić przedmioty szkolne 

• zrozumieć system ocen w krajach niemieckojęzycznych 

• poprosić dorosłą osobę o pomoc 

• wymienić niektóre przymiotniki określające cechy charakteru 

• poprosić kolegę o jakąś rzecz 

• zapytać o upodobania innych 

• powiedzieć, jakie są jego i innych upodobania 

• wymienić nazwy przyborów szkolnych 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej klasy 

• odmienić zaimki dzierżawcze podać swój plan lekcji 

• zrozumieć i objaśnić system ocen w krajach niemieckojęzycznych 

• podać ulubiony przedmiot w szkole 

• zinterpretować plan lekcji (ile godzin, jakie, kiedy) 

• poprosić dorosłą osobę o pomoc 

• wymienić cechy charakteru nauczyciela 



• uzasadnić, dlaczego lubi lub nie lubi określonych przedmiotów 

szkolnych 

• podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku 

• poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych 

• udzielać rad 

• określić upodobania innych 

• zapytać o upodobania innych 

• opisać własną klasę 

• zapytać innych o ich klasę 

• podać l. mnogą rzeczownika 

• odmienić i poprawnie stosować zaimki dzierżawcze 

Praca z materiałem ćwiczeniowym w książce ćwiczeń. 

Bożena Placek  
J. polski 

1. Temat: Powtórzenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie 
przed kartkówką . 

Lekcja online na MT 
2. Po lekcji uczeń umie: 

• Rozróżnić rodzaje zdań złożonych współrzędnie  

• Przedstawić zdania na wykresie  

• Wskazać charakterystyczne spójniki dla poszczególnych typów zdań  
3. Pomoce:  

• Zestaw ćwiczeń w programie Word 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. 
Cele: poznasz występowanie i skutki powodzi w Polsce. Wymienisz obszary 
narażone najbardziej na niebezpieczeństwo powodzi. Dowiesz się o 
podejmowanym w naszym kraju działaniom przeciwpowodziowym. 
Lekcja prowadzona na MS Teams  
Podręcznik s.170-173, zeszyt ćw. 104 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Nowe techniki w muzyce XX wieku. 
Audycja muzyczna. 
Przekaz muzyki w dobie izolacji na postawie wybranych utworów. 
Suchanie wybranych dzieł literatury muzycznej, w postaci oryginalnej i 
artystycznie opracowanych. 
Łączenie muzyki z innymi obszarami wiedzy. 
Orientacja w u tworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury 
muzycznej. 
Lekcja prowadzona na MS Teams. 
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Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Działania na pierwiastkach - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka oraz włączyć czynnik pod znak 
pierwiastka, 
- umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka, 
- umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych, 
- umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do 
wyznaczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: II.4, II.5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad. 7-9 str.107,108, podręcznik 7,9 str.254. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej 
Uczeń dowie się: 
- jaka była postawa państw zachodnich wobec sprawy polskiej na początku 
wielkiej wojny, 
- czego dotyczył Akt 5 listopada i jakie były jego skutki, 
- jakie były rezultaty orędzia prezydenta USA 
Podręcznik s.180-183, karta pracy i notatka w plikach 
Lekcja prowadzona online na MS Teams 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. 
Cele: poznasz występowanie i skutki powodzi w Polsce. Wymienisz obszary 
narażone najbardziej na niebezpieczeństwo powodzi. Dowiesz się o 
podejmowanym w naszym kraju działaniom przeciwpowodziowym. 
Lekcja prowadzona na MS Teams  
Podręcznik s.170-173, zeszyt ćw. 104 
  

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Nowe techniki w muzyce XX wieku. 
Audycja muzyczna. 
Przekaz muzyki w dobie izolacji na postawie wybranych utworów. 
Suchanie wybranych dzieł literatury muzycznej, w postaci oryginalnej i 
artystycznie opracowanych. 
Łączenie muzyki z innymi obszarami wiedzy. 
Orientacja w u tworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury 
muzycznej. 
Lekcjaprowadzona  na MS Teams. 
 

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne  
Podstawa programowa: wymagania ogólne: IV, VII ; wymagania szczegółowe: 
I.11, 13, II.6,7, IV.1,7, VI.6,8  
Cele szczegółowe kształcenia i wychowania: 
Uczeń potrafi: • wymienić rodzaje uzależnień, • przedstawić czynniki ryzyka, 
które sprzyjają uzależnieniom, • omówić skutki palenia papierosów, picia 
alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy, • uzasadnić, że wartość życia jest 
najistotniejsza, • odmówić uczestnictwa w sytuacji, która prowadzi do 
uzależnienia.  
Uczeń uświadomi sobie, że: • jego zdrowie i przyszłość zależą od obecnych 
wyborów, • bez wypracowania postawy asertywnej łatwo może ulec naciskom 
grupy i wejść na drogę uzależnień. 1. Rodzaje uzależnień: chemiczne i 
behawioralne. 2. Czynniki ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom. 3. 
Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki, 
dopalacze). 4. Wartość życia a używki. 5. Wypracowanie postawy asertywnej. • 
Metody: Rozmowa kierowana nt. rodzajów uzależnień. • Burza mózgów: 
czynniki ryzyka, które sprzyjają uzależnieniom. • Prezentacja wybranego filmu 
z serii „Mówię wam, nie warto”. • Dyskusja po filmie. • Mapa mentalna: 
„Wartość życia a używki”. • Ćwiczenie: jak odmawiać? • Filmy z serii „Mówię 



wam, nie warto”: „Alkoholizm”, „Nikotynizm”, „Narkomania”. • Cyfrowe zasoby 
internetowe nt. uzależnień. • Literatura popularnonaukowa. • Prezentacja 
multimedialna. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 27-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Człowiek idealny- czy taki istnieje? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele, po lekcji uczeń: 
-podaje wyznaczniki gatunkowe utworu 
-interpretuje tekst jako przykład literatury fantasy 
-porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie 
-gromadzi potrzebne słownictwo 
-rozwija umiejętność oceny postępowania bohaterów, krytycznego myślenia i 
formułowania opinii 
Materiały: e- podręcznik, fr. Filmu “Wierna “, karta pracy 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Amazing places to visit – reading and vocabulary; niesamowite miejsca do 
odwiedzenia – czytamy ze zrozumieniem, wprowadzamy nowe słownictwo. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie zapoznają się z tekstem zamieszczonym w zeszycie ćwiczeń 
pt.”Wild places”. W przypadku pojawienia się słów, wyrażeń nieznanych 
zapisują ich tłumaczenia do zeszytu. Następnie rozwiązują szereg ćwiczeń w 
oparciu o przeczytany tekst - nadają częściom tekstu nagłówki, tworzą 
poprawne wyrażenia, dopasowują konkretne osoby do zdań, aby powstały 
prawdziwe zdania, itp. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Środek symetrii figury. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna pojęcie środka symetrii figury,- umie podać przykłady figur, które mają 

środek symetrii,- umie rysować figury posiadające środek symetrii,- umie 

wskazać środek symetrii figury,- umie wyznaczyć środek symetrii 

odcinka.Realizacja podstawy programowej: XV.4.Lekcja online na MS 

Teams.Notatka do zeszytu. Ćwiczenia zad 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/figury-

srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn, 

multipodręcznik i multićwiczenia. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Was ist passiert? – Co się stało (2/2) 

Realizacja podstawy programowej: I.11; II.5; III.4; VI.3, VI.8; X 

Cele lekcji:  

• Nazywanie części ciała 

• Pytanie o dolegliwości 

• Udzielanie informacji o dolegliwościach 

• Nazwy dolegliwości 

Praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. Temat przeznaczony na 2h 

https://epodreczniki.pl/a/figury-srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn
https://epodreczniki.pl/a/figury-srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn


dydaktyczne. 

 Lekcja online na MS Teams 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Mountain Hike – exam skills – przygotowujemy się do egzaminu 
ósmoklasisty. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwijają umiejętności egzaminacyjne - ćwiczenia na słuchanie ze 
zrozumieniem – po wysłuchaniu rozmowy uczniowie zaznaczają poprawne 
odpowiedzi. Ćwiczenia na zastosowanie środków językowych - uzupełniają 
tekst podanymi w ramce wyrazami, ale w odpowiedniej formie. Ćwiczenie na 
czytanie ze zrozumieniem – uczniowie nadają fragmentom tekstu odpowiednie 
nagłówki.  
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 27-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski 

 Defining and non-defining relative clauses. Zdania względne definiujące. 
  
Uczeń : 
- wyszukać konkretne informacje w tekście czytanym i słuchanym; 
- zna zasady użycia zaimków względnych; 
- potrafi zastosować zaimki względne; 
- potrafi odróżnić zdanie względne definiujące i niedefiniujące. 
  
- czytanie, dobieranie fragmentów tekstu do obrazka 
- informacje o zaimkach względnych who, which, where, that 
- zadania: 3,4,5 str. 90 
- w ćwiczeniach – str. 80 
  
Podręcznik str.90 
  
I.2, II.1,2,5; III.1; IV.1; VI.3; VIII.1,2; XIII; XIV. 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Człowiek idealny- czy taki istnieje? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele, po lekcji uczeń: 
-podaje wyznaczniki gatunkowe utworu 
-interpretuje tekst jako przykład literatury fantasy 
-porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie 
-gromadzi potrzebne słownictwo 
-rozwija umiejętność oceny postępowania bohaterów, krytycznego myślenia i 
formułowania opinii 
Materiały: e- podręcznik, fr. Filmu “Wierna “, karta pracy 
 

Barbara 
Podsiadło  

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. 
Cele: Określisz położenie geograficzne Australii i Oceanii. Poznasz 



Geografia poszczególne elementy środowiska przyrodniczego Australii. Dowiesz się jaka 
była przeszłość geologiczna. 
Lekcja prowadzona na MS Teams 
Podręcznik s.154, zeszyt ćwiczeń, prezentacja mapa Australii 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Środek symetrii figury. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna pojęcie środka symetrii figury,- umie podać przykłady figur, które mają 

środek symetrii,- umie rysować figury posiadające środek symetrii,- umie 

wskazać środek symetrii figury,- umie wyznaczyć środek symetrii 

odcinka.Realizacja podstawy programowej: XV.4.Lekcja online na MS 

Teams.Notatka do zeszytu. Ćwiczenia zad. 1-6 str.92-94. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/figury-

srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn, 

multipodręcznik i multićwiczenia. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Was ist passiert? – Co się stało (2/2) 

Realizacja podstawy programowej: I.11; II.5; III.4; VI.3, VI.8; X 

Cele lekcji:  

• Nazywanie części ciała 

• Pytanie o dolegliwości 

• Udzielanie informacji o dolegliwościach 

• Nazwy dolegliwości 

Praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. Temat przeznaczony na 2h 

dydaktyczne. 

 Lekcja online na MS Teams 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/figury-srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn
https://epodreczniki.pl/a/figury-srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn

