
Zadania dla klasy VII a na dzień 04-05-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z potęg i pierwiastków. 
Plik w MS Teams 

Iwona Knura  
J. angielski 

T: Present Perfect with already / just / yet. Czas Present Perfect z already / just 
/ yet. 
 

• u. zna znaczenia wyrazów just, already, yet i ich miejsce w zdaniach w 
czasie Present Perfect 

• u. potrafi wyrażać treści z użyciem just, already, yet (mówienie) 

• u. zna formy past participle wybranych czasowników nieregularnych; 

• u. potrafi zrozumieć konkretne informacje w tekście mówionym 
(słuchanie) 

 
MS Teams, podręcznik str.110, ćwiczenia str. 104, nagrania na eDesk (4.30, 
4.31) 
 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Deutsche essen international (1/2) – upodobania kulinarne Niemców 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.1, 3.2, 8.1, 8.2, 9,12 

Cele lekcji: 

• Poznanie upodobań kulinarnych Niemców 

• Poznanie pochodzenia różnych potraw 

• Podawanie ceny 

• Informowanie o tym, jaką pizzę uczeń lubi 

• Nazwy potraw i napojów 

• Określanie przynależności z przyimkiem von  oraz poprzez dopełniacz 

imion własnych 

• Wyszukiwanie w tekście autentycznym potrzebnych informacji 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

Lekcja online na platformie MS Teams.  

Materiały: podręcznik (rozdział 5/podrozdział 1); książka ćwiczeń 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: “Dusiołek” B. Leśmiana jako ballada. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję ballady jako gatunku 

• Powiedzieć, dlaczego utwór Leśmiana jest balladą 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/dusiolek 
 

 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa na Odrze w okolicach Raciborza. 
Cele: Określi rolę sztucznych zbiorników w Polsce i okolicach Raciborza w 
systemie ochrony przeciwpowodziowej, analizuje i porównuje konsekwencje 
stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej. Jest zorientowany w 
pracach dotyczących budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
Racibórz Dolny. 
Lekcja na MS Teams online 
Najnowsze zdjęcia i filmy z budowy zbiornika. 
Podstawa programowa XI.1 



Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Wojciech Kilar i jego następcy. 
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. 
Analiza utworu muzycznego, elementy nastrój utworu. 
Przedstawienie słuchanej muzyki za pomocą środków pozamuzycznych. 
Rysowanie, malowanie i układanie tekstów do muzyku. 
Uzasadnienie własnych preferencji muzycznych, argumentacja. 
Epodręcznik 
Lekcja prowadzona na MS Teams. 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 04-05-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat: “Dusiołek” B. Leśmiana jako ballada. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję ballady jako gatunku 

• Powiedzieć, dlaczego utwór Leśmiana jest balladą 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/dusiolek 
 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z potęg i pierwiastków. 
Plik w MS Teams 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

 Temat: Rewolucje w Rosji 
Uczeń pozna przebieg najsłynniejszych rewolucji na świecie, fakty i postaci z 
nimi związane 

Podręcznik. Karta pracy i notatka w plikach  
Lekcja prowadzona online na MS Teams  

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-
swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of  

• Materiał do zajęć: https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg 
Realizacja podstawy programowej: XXV.5 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa na Odrze w okolicach Raciborza. 
Cele: Określi rolę sztucznych zbiorników w Polsce i okolicach Raciborza w 
systemie ochrony przeciwpowodziowej, analizuje i porównuje konsekwencje 
stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej. Jest zorientowany w 
pracach dotyczących budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
Racibórz Dolny. 
Lekcja na MS Teams online 
Najnowsze zdjęcia i filmy z budowy zbiornika. 
Podstawa programowa XI.1 
 

Barbara 
Stawinoga 
Plastyka/muzyka 

Temat: Wojciech Kilar i jego następcy. 
Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. 
Analiza utworu muzycznego, elementy nastrój utworu. 
Przedstawienie słuchanej muzyki za pomocą środków pozamuzycznych. 
Rysowanie, malowanie i układanie tekstów do muzyku. 
Uzasadnienie własnych preferencji muzycznych, argumentacja. 
Epodręcznik 

https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of
https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of
https://epodreczniki.pl/a/gwaltowny-koniec-pewnego-swiata-rosja-w-1917-roku/DiDS5u2of
https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg
https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg


Lekcja prowadzona na MS Teams. 
  

Katarzyna 
Franica 
WDŻ 

Temat: Ludzie drogowskazy 
 Wymagania ogólne: III, IV Wymagania szczegółowe: II.10, IV.7,9 
Cele lekcji: 
 Uczeń potrafi: • zdefiniować pojęcie autorytetu, • określić znaczenie autorytetu 
w życiu człowieka, • wymienić cechy osobowości, które budują autorytet, • 
odróżnić prawdziwe autorytety od pseudoautorytetów, • dokonać wyboru 
właściwego autorytetu, • przedstawić problem upadku autorytetu.  
Uczeń uświadomi sobie, że: • wybór autorytetu to samodzielna i ważna 
decyzja, • istnieją różnice między autorytetem a idolem. 1. Definicja pojęcia 
„autorytet”. 2. Rola autorytetów w życiu człowieka. 3. Wartości, zachowania, 
postawy, cechy osobowości, które budują autorytet. 4. Autorytet a idol. 5. 
Problem upadku niektórych autorytetów.  
Metody i środki: • Rozmowa kierowana: próba zdefiniowania pojęcia 
„autorytet”. • Mapa mentalna: autorytet – cechy osobowości i postaw. • Debata 
oksfordzka: autorytet a idol. • Rozmowa kierowana: dlaczego czasem 
autorytety upadają. • Słowniki i encyklopedie. • Cyfrowe zasoby internetowe. • 
Literatura popularnonaukowa. • Ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości” dla klasy 
VII. • Podręcznik „Wędrując ku dorosłości” dla klasy VII.; lekcja online na MS 
Teams 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 04-05-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa? 
Analiza wiersza A. Bursy “Nauka chodzenia” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Uczeń: 
-omawia cechy gatunkowe utworu 
-rozpoznaje w tekście ironię 
-rozmawia o problemach egzystencjalnych 
-wyszukuje w utworze potrzebne informacje 
-rozpoznaje w tekście elementy stylu potocznego i określa rolę stylizacji 
-rozwija umiejętność krytycznego myślenia 

Materiały: podręcznik, karta pracy , nagranie utworu 

 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 

T: Getting around New York – exam skills – rozwijamy umiejętności 
egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych dostępnych w ich 
zeszycie ćwiczeń. Słuchają komunikatu dzięki udostępnionym przez 
nauczyciela plikom dźwiękowym, a następnie decydują, czy podane zdania są 
prawdziwe czy fałszywe. Kolejne ćwiczenie sprawdza umiejętność czytania ze 
zrozumieniem – zadaniem uczniów jest uzupełnienie tekstu podanym zdaniami 
tak, aby powstał logiczny i spójny tekst. Ostatnie z ćwiczeń sprawdza 
znajomość funkcji językowych - uczniowie tłumaczą wyrażenia podane w 
nawiasach z języka polskiego na język angielski. 
 

Anna Brzęczek Temat: Liczba π. Długość okręgu. 



matematyka Cele, po lekcji uczeń: 

- zna wzór na obliczanie długości okręgu,- zna liczbę π,- umie obliczyć długość 

okręgu, znając jego promień lub średnicę,- umie wyznaczyć promień lub 

średnicę okręgu, znając jego długość,- umie obliczyć obwód figury składającej 

się wielokrotności ćwiartek okręgu.  

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

Lekcja online na MS Teams. 

Notatka do zeszytu - podręcznik str.241,242, zeszyt ćwiczeń zad. 1-7 

str.100,101. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k, 

multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
J. niemiecki 

Temat: Ich muss zum Internisten gehen (2/2) 

Cele lekcji: 

• Nazywanie lekarzy specjalistów 

• Podawanie przyczyny dolegliwości i ich skutków 

• Rzeczowniki deklinacji słabej – der Chirurg, der Junge 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych; tworzenie nazw 

specjalności lekarskich 

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

Lekcja online realizowana na platformie MS Teams; przeznaczona na 2 h 

dydaktyczne 

Materiały: praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. (rozdział4/podrozdział5) 

Dominika 
Gatnar 
 j. angielski 
dodatkowy 

T: Would you rent a friend? - reading and vocabulary; lekcja przyjaźni - 
ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, wprowadzenie nowego słownictwa.  
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie z nauczycielem rozmawiają na temat przyjaźni - wprowadzenie 
nowego słownictwa. Następnie uczniowie zapoznają się z artykułem - po jego 
przeczytaniu uzupełniają, rozwiązują szereg ćwiczeń w oparciu o jego treść - 
zaznaczają, czy podane pod tekstem zdania są prawdziwe czy fałszywe, 
uzupełniają podane zdania brakującymi wyrazami, szukają, tworzą wyrażenia i 
łączą je z definicjami.  
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 04-05-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
 
Przedmiot  
 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
I 

T: Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 7- 
c.d. 
 

• Utrwalenie konstrukcji drugiego trybu warunkowego  

https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k


• Doskonalenie umiejętności mówienia  

• Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego 
 
Ciąg dalszy lekcji powtórzenieowej z ubiegłego tygodnia - ćwiczenia 
utrwalające, uzupełnienie zeszytu ćwiczeń. 
 
MS Teams, ćwiczenia str. 78 (drugi tryb warunkowy), str. 79 – rozumienie 
tekstu czytanego “Would you rent a friend?”, z.4/80 - zdania przydawkowe; str. 
82 – identyfikowanie ludzi (dialogi), str. 84 – Check yourself. 
Sprawdzian z działu 7: w poniedziałek 11 maja 
  

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa? 
Analiza wiersza A. Bursy “Nauka chodzenia” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Uczeń: 
-omawia cechy gatunkowe utworu 
-rozpoznaje w tekście ironię 
-rozmawia o problemach egzystencjalnych 
-wyszukuje w utworze potrzebne informacje 
-rozpoznaje w tekście elementy stylu potocznego i określa rolę stylizacji 
-rozwija umiejętność krytycznego myślenia 

Materiały: podręcznik, karta pracy , nagranie utworu 

Barbara 
Podsiadło  
Geografia 

Temat: Warunki naturalne Oceanii. 
Cele: Określa położenie geograficzne i podział Oceanii. Charakteryzuje 
środowisko geograficzne Oceanii. 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik s.159-161, zeszyt ćwiczeń s.71-74, prezentacja 
Podstawa programowa XVI.6 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Liczba π. Długość okręgu. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- zna wzór na obliczanie długości okręgu,- zna liczbę π,- umie obliczyć długość 

okręgu, znając jego promień lub średnicę,- umie wyznaczyć promień lub 

średnicę okręgu, znając jego długość,- umie obliczyć obwód figury składającej 

się wielokrotności ćwiartek okręgu.  

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

Lekcja online na MS Teams. 

Notatka do zeszytu - podręcznik str.241,242, zeszyt ćwiczeń zad. 1-7 

str.100,101. 

Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k, 

multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Katarzyna 
Franica  
j. niemiecki 

Temat: Ich muss zum Internisten gehen (1/2) 

Cele lekcji: 

• Nazywanie lekarzy specjalistów 

• Podawanie przyczyny dolegliwości i ich skutków 

• Rzeczowniki deklinacji słabej – der Chirurg, der Junge 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych; tworzenie nazw 

specjalności lekarskich 

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

Lekcja online realizowana na platformie MS Teams; przeznaczona na 2 h 

https://epodreczniki.pl/a/dlugosc-okregu/D1GAXYA2k


dydaktyczne 

Materiały: praca z podręcznikiem i książką ćwiczeń. (rozdział4/podrozdział5) 

Iwona Knura  
J. angielski gr. 
II 

T: Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 7- 

c.d. 

Ciąg dalszy lekcji powtórzeniowej z ubiegłego tygodnia - ćwiczenia 

utrwalające, uzupełnienie zeszytu ćwiczeń. 

• Utrwalenie konstrukcji drugiego trybu warunkowego  

• Doskonalenie umiejętności mówienia  

• Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego 

MS Teams, ćwiczenia str. 78 (drugi tryb warunkowy), str. 79 – rozumienie 

tekstu czytanego “Would you rent a friend?”, z.4/80 - zdania przydawkowe; str. 

82 – identyfikowanie ludzi (dialogi), str. 84 – Check yourself. 

Sprawdzian z działu 7: w poniedziałek 11 maja 

 

 

 


