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Zadania dla klasy VII a          poniedziałek 30-03-2020r. 

Przedmiot 
Nauczyciel 

Treści zadań do realizacji 

Matematyka 
Anna Brzęczek 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. 
Cele:  
- uczeń zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, 
- uczeń umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym,  
- uczeń umie zapisać liczbę w postaci potęgi,  
- uczeń umie określić znak potęgi, nie wykonując obliczeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.1. uczeń zapisuje iloczyn jednakowych 
czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik GWO str. 221, Ćwiczenia podstawowe zad.1,2,4 str.91 
Materiały pomocnicze: plik Word z wartościami potęg, lekcja z 
epodreczniki.pl, filmy edukacyjne z pistacja.tv 

J. angielski  
Iwona Knura 

Temat: Konstrukcja zdań w pierwszym trybie warunkowym (First 
Conditional, 8.4) 
Lekjca online na Microsoft Teams – spotkanie video, nagrania z eDesk, 
podręcznik str. 98, ćwiczenia str. 9 
Zadanie domowe: przygotuj się do kartkówki ze słownictwa z działów 8.1--
8.3, wykonaj 2 zadania z materiałem video zadane na MyEnglishLab (termin 
do wtorku godz. 20:00)  

J. niemiecki 
Katarzyna Franica 
 

Temat lekcji: Kauf mir bitte einen Rucksack! - Poznajemy nazwy przyborów 
szkolnych (½) 
Cele lekcji: Uczeń potrafi: 

• podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku 

• poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych 

• poprosić kolegę o jakąś rzecz 

• Poprosić o pomoc i udzielić porady (wprowadzenie trybu 
rozkazującego) 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony 
jest na 2 jednostki dydaktyczne.  
Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team1i książka ćwiczeń 
(rozdział 4, podrozdział 3) 
Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  
Realizacja podstawy programowej: 1.1, 1.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.7, 5.5, 7.4, 9, 12, 
13 

J. polski 
Bożena Placek 

Temat lekcji: Jakie emocje towarzyszą Skawińskiemu podczas   czytania  
fragmentu  “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza? 
Lekcja na MS Teams / online 
Pomoce dydaktyczne: dokument w programie Word (tabela do 
uzupełnienia), tekst “Latarnika” H. Sienkiewicza 
Zad. dom.   
Uczeń pisze na podstawie uzupełnionej tabeli opis przeżyć Skawińskiego 
 pt. “Ale nadeszło przebudzenie” 

Geografia 
Barbara Podsiadło 

Temat lekcji: Handel 
Lekcja na MS Teams/ online 
Cel lekcji: Poznasz podstawowe pojęcia związane z handlem zagranicznym. 
Dowiesz się jakie znaczenie ma handel zagraniczny dla polskiej gospodarki. 



Poznasz co to jest saldo bilansu handlu zagranicznego. 

Plastyka/muzyka 
Barbara Stawinoga 

Temat lekcji: Interpretacja plastyczna poddana dyscyplinie melodycznej. 
Muzyczna interpretacja słuchanego utworu. Antonio Vivaldi “ Cztery pory 
roku – Wiosna". 
Lekcja na MS Teams/ online 
Cele lekcji: 
Audycja muzyczna- muzyka baroku. Ilustracja do wysłuchanego utworu. 
Zapoznanie się z muzyką znanych kompozytorów. Rozwijanie twórczej 
wyobraźni ucznia. 
 

 

 

                                   Zadania dla klasy VII b          poniedziałek  30-03-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot 

Treści zadań do realizacji 

J. polski 
Bożena Placek 

Temat lekcji: Jakie emocje towarzyszą Skawińskiemu podczas czytania 
fragmentu “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza? 
Lekcja na MS Teams /online 
Pomoce dydaktyczne: dokument w programie Word (tabela do 
uzupełnienia), tekst “Latarnika” H. Sienkiewicza 
Zad. dom.  
Uczeń pisze na podstawie uzupełnionej tabeli opis przeżyć Skawińskiego 
 pt. “Ale nadeszło przebudzenie”. 

Matematyka 
Anna Brzęczek 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. 
Cele:  
- uczeń zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, 
- uczeń umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym,  
- uczeń umie zapisać liczbę w postaci potęgi,  
- uczeń umie określić znak potęgi, nie wykonując obliczeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.1. uczeń zapisuje iloczyn jednakowych 
czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik GWO str. 221, Ćwiczenia podstawowe zad.1,2,4 str.91 
Materiały pomocnicze: plik Word z wartościami potęg, lekcja z 
epodreczniki.pl, filmy edukacyjne z pistacja.tv 

J. angielski 
Dominika Gatnar 

Temat lekcji: Comparatives and superlatives of adjectives – stopniowanie 
przymiotników - ćwiczenia. 
Lekcja na MS Teams/online 
Uczniowie zapoznają się z filmem dot. stopniowania przymiotników w 
języku angielskim (dostępnym na platformie youtube), pracują z 
materiałem w podręczniku i zeszycie ćwiczeń - uzupełniają ćwiczenia, 
tabelę, itp. 

Geografia 
Barbara Podsiadło 

Temat : Handel. 
Lekcja na MS Teams/online 
Cele lekcji: Poznasz podstawowe pojęcia związane z handlem 
zagranicznym. Dowiesz się jakie znaczenie ma handel zagraniczny dla 
polskiej gospodarki. Poznasz co to jest saldo bilansu handlu zagranicznego. 

Plastyka/muzyka 
Barbara Stawinoga 

Temat lekcji: Interpretacja plastyczna poddana dyscyplinie melodycznej. 
Muzyczna interpretacja słuchanego utworu. Antonio Vivaldi “ Cztery pory 
roku – Wiosna". 
Lekcja na MS Teams/ online 



Cele lekcji: 
Audycja muzyczna- muzyka baroku. Ilustracja do wysłuchanego utworu. 
Zapoznanie się z muzyką znanych kompozytorów. Rozwijanie twórczej 
wyobraźni ucznia. 
 
 

 

 

                                   Zadania dla klasy VIII a          poniedziałek  30-03-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot 

Treści zadań do realizacji 

J. polski 
Celina Szafraniec 

Temat lekcji: Kiedy człowiek traci radość życia...A. Kamieńska “Prośba” 
Lekcja online na MS Teams 
Zad. Dom. Ćw. 3 z podręcznika s. 197 

J. angielski 
Dominika Gatnar 

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski 

Matematyka 
Anna Brzęczek 

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski 

J. niemiecki 
Katarzyna Franica 

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski 

 

 

 

                                   Zadania dla klasy VIII b         poniedziałek  30-03-2020r. 

Nauczyciel  
Przedmiot 

Treści zadań do realizacji 

J. angielski 
Iwona Knura 

Temat: Przymiotniki z przedrostkami negatywnymi un-, in-, im-, dis-, il-; 
email o problemie społecznym; 
Lekcja na zespole Misrosoft Teams – spotkanie video: 
 a)  zadania ze strony 105 z podręcznika - wspólnie; przypomnienie 
słownictwa z działu. 
b) wspólnie piszemy e-mail na zadany temat wg. Kryteriów 
egzaminacyjnych; 
c) zadanie domowe na ocenę – zadania na MyEnglishLab (termin: do 
wtorku godz. 20:00) Uczniowie którzy jeszcze nie zarejestrowali się na 
MyEnglishLab mogą wspólnie z nauczycielem przejść etapy rejestracji po 
lekcjach o godz. 12:30 – spotkanie video.  
d) zapowiedź kartkówki ze słownictwa dział 8 (str.107) - będzie w czwartek 
2.04. 

j. polski 
Celina Szafraniec 

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski 

Geografia 
Barbara Podsiadło 

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski 

Matematyka 
Anna Brzęczek 

Próbny egzamin ósmoklasisty – j. polski 

J. niemiecki 
Katarzyna Franica 

Temat: Eine Überraschung - Niespodzianka. (½) 

Cele lekcji:  
• Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości 
• Wyrażanie emocji  
• Wyrażenia oznaczające emocje 



• Imiesłów czasu przeszłego czasowników rozdzielnie złożonych 
• Odmiana czasowników haben i sein w Präteritum 

Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony 
jest na 2 jednostki dydaktyczne.  
Pomoce dydaktyczne: podręcznik Kompass Team 2 i książka ćwiczeń 
(rozdział 4, podrozdział 3) 
Materiały dodatkowe udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania.  
Realizacja podstawy programowej: I.5; II.5; III.1, III.4; IV.1, IV.2; V.1, V.2, V.7; 

VII.13 
 

 

 


