
Zadania dla klasy VII a na dzień 01-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 
Po lekcji uczeń: 
- rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych  
podstawach, 
- umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, 
- umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach, 
- umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do  
obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.2. uczeń mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach 
całkowitych dodatnich. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Ćwiczenia podstawowe zad. 1-5 str.93 
 Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv, multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Układ oddechowy i wydalniczy – samokontrola 

  

Cele: Po lekcji uczeń zna budowę i funkcjonowanie układów oddechowego i 

wydalniczego 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do uzupełnienia i odesłania. 

Realizacja podstawy programowej: III8.1-4, III.7.1-7 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: “A school day in 2035?” - czas przyszły z “will” w przewidywaniach  
 
Uczeń po lekcji powinien:  

− znać strukturę zdań twierdzących, pytających i przeczących z “will”/”won’t” 

− Znać zakres ich zastosowania 

− umieć je stosować w przewidywaniach na przyszłość (w ćwiczeniach 
gramatycznych, w rozmowach o przyszłości, zadawać pytania, odpowiadać) 

Materiały: podręcznik str. 96 (+nagranie płyta 4 – 05): zad. 2,4, 5, 6; ćwiczenia: str.82  
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams, zadanie domowe dodatkowe (dla 
chętnych) na MyEnglishLab 
 
Ralizacja podstawy programowej: I.3,12; IV.4; V.4; VI.13; X, XIV. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat lekcji: Omawiamy elementy  przykładowego opisu przeżyć wewnętrznych. 
Lekcja online na MS Teams  
Uczeń po lekcji potrafi sam zredagować opis przeżyć wewnętrznych. 
Materiał do lekcji –dokument w Wordzie  

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

T: Utrwalenie wiadomości ze Scratch 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: “Im cięższa jest walka, tym wspanialsze zwycięstwo” - elementy edukacji filmowej 
(“Cyrk motyli”). 
Cele: 
Kontakt z kulturą. 
Analiza elementów dzieła filmowego. 
Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów. 
Namysł nad relacjami międzyludzkimi, wykluczeniem, pokonywaniem barier. 
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams w celu podsumowania pracy uczniów. 
Materiały do lekcji w plikach zespołu oraz w zadaniach (link do filmu oraz karta pracy). 
 

 



 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 01-04-2020r. 

 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 
Po lekcji uczeń: 
- rozumie powstanie wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych  
podstawach, 
- umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
podstawach, 
- umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach, 
- umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do  
obliczania wartości liczbowej wyrażeń. 
Realizacja podstawy programowej: I.2. uczeń mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach 
całkowitych dodatnich. 
Lekcja online na MS Teams. 
 Ćwiczenia podstawowe zad. 1-5 str.93 
 Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv, multićwiczenia GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: “A radio interview about how to save money – listening & vocabulary; wywiad 
radiowy na temat oszczędzania pieniędzy - słuchanie ze zrozumieniem.” 
 
Lekcja online na platformach: Microsoft Teams, eDesk (dostęp do nagrań do 
wykorzystania na lekcji) 
 
Uczniowie poznają słownictwo związane z pieniędzmi, dyskutują na temat, czy 
pieniądze dają ludziom szczęście, następnie wykonują szereg ćwiczeń na podstawie 
wysłuchanych nagrań - nauczyciel na bieżąco kontroluje i sprawdza z uczniami 
poprawność odpowiedzi. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat lekcji: Omawiamy elementy przykładowego opisu przeżyć wewnętrznych. 
Lekcja online na MS Teams 
Uczeń po lekcji potrafi samodzielnie zredagować opis przeżyć wewnętrznych. 
Materiał do lekcji – dokument w Wordzie 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

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 



Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia i praca. 
Cele:  
- uczeń podaje przykłady różnych form energii, 
 - uczeń posługuje się pojęciem pracy mechanicznej i wyraża ją w jednostce układu SI, 
 - uczeń stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana, 
 - uczeń wyjaśnia, kiedy praca jest równa zero. 
Realizacja podstawy programowej: III.1 
Lekcja na MS Teams online. 
Notatka i zad. 1,2,3,5,6 str.203 podręcznik. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-

rodzaje/DmM6vau4Y 
Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: “Im cięższa jest walka, tym wspanialsze zwycięstwo” - elementy edukacji filmowej 
(“Cyrk motyli”). 
Cele: 
Kontakt z kulturą. 
Analiza elementów dzieła filmowego. 
Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów. 
Namysł nad relacjami międzyludzkimi, wykluczeniem, pokonywaniem barier. 
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams w celu podsumowania pracy uczniów. 
Materiały do lekcji w plikach zespołu oraz w zadaniach (link do filmu oraz karta pracy). 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 01-04-2020r. 

 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Próbny egzamin przygotowanie do logowania 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Próbny egzamin ósmoklasisty - j. obcy 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Próbny egzamin ósmoklasisty - j. obcy 
 

 Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zwierciadła płaskie. 
Po lekcji uczeń: 
- wymienia rodzaje zwierciadeł, 
- wskazuje w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł 
demonstruje powstawanie obrazów za pomocą zwierciadeł płaskich,  
analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie 
odbitych od zwierciadła płaskiego, 
rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone w zwierciadle płaskim, 
- opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej. 
Realizacja podstawy programowej: IX.2, IX.4, IX.5, IX.14a. 
Lekcja na MS Teams online. 
Notatka i zad. 2,3,4 str.236,237 podręcznik. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-
obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF 

Dominika 
Gatnar  

T: “A friend in need... - listening and vocabulary; przyjaciel w potrzebie - słuchanie ze 
zrozumieniem.” 

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DmM6vau4Y
https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DmM6vau4Y
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF


j. angielski  
Lekcja online na platformach: Microsoft Teams, eDesk (dostęp do nagrań do 
wykorzystania na lekcji) 
 
Uczniowie opisują zdjęcia, dyskutują na temat, czy zwierzęta mogą być przyjacielem 
człowieka/członkiem rodziny, poznają różne wyrażenia z czasownikiem “get”, 
następnie wykonują szereg ćwiczeń na podstawie wysłuchanych nagrań - nauczyciel 
na bieżąco kontroluje i sprawdza z uczniami poprawność odpowiedzi. 
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Plakat i jego  elementy 
Celem zajęć jest: 

• Opanowanie  przez uczniów zagadnień z zakresu języka i funkcji plakatu 
• Poznanie  definicji symbolu i jego funkcji w plakacie 
• Poznanie roli tekstu i obrazu 

 
Lekcja online na platformie Teams. Podsumowanie działań w plikach. 
Ćwiczenia w epodręczniki.pl oraz  strony internetowej OKE- plakat na egzaminie. 

 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 01-04-2020r. 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 

Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski 
(dodatkowy) 

Zadania typu egzaminacyjnego do wykonania na platformie “My English Lab” - na 
słuchanie, środki językowe, funkcje językowe - z działu 3 (edukacja); pisanie: e-mail na 
zadany temat wg. zasad egzaminacyjnych; termin wykonania – do 3.04.2020, 
przesłanie do sprawdzenia. 
Wytyczne do lekcji na Microsoft Teams i MyEnglishLab. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Próbny egzamin ósmoklasisty - j. obcy 
 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Próbny egzamin ósmoklasisty - j. obcy 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat lekcji: Kiedy człowiek traci radość życia...A. Kamieńska “Prośba” 

Cele: uczeń pozna biogram poetki oraz jej wiersz “Prośba”, będzie dokonywał 

interpretacji wiersza, odczytywał jego uniwersalne przesłanie, określał podmiot 

liryczny, temat wiersza, jego nastrój, pozna znaczenie zastosowanych symboli i będzie 

formułował własne opinie 

Lekcja online na MS Teams 

Realizacja podstawy programowej: I 1.1,1.4,1.7, 1.8; III 1.7,2.3; IV 8 

Zad. Dom. Ćw. 3 z podręcznika s. 197 

Materiały: podręcznik, film, karta pracy 

 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: “Dress rehearsal” - dialogi z przekonywaniem i zachęcaniem. Przypomnienie 
strony biernej w present simple i past simple - ćwiczenia. 
 
Po lekcji uczeń powinien:  



− Znać zwroty uzywane przy zachęcaniu i przekonywaniu (“Come on.”, 
“Please!”, “Just try it.”, “Why don’t you try?” i reakcje (np.. “OK, I’ll try.”, “I don’t 
know.”) 

− Znać zwroty używane dla podtrzymania na duchu, np. “Don’t worry!”, “You’ll be 
fine.” itp.. 

− Umieć korzystać z tych zwrotów w adekwatny sposób w rozmowie. 
Materiały: podręcznik str. 104, nagrania na eDesk, ćwiczenia str. 94 (zwroty) i karta 
pracy na stronę bierną.; zadanie domowe: napisać dialog, dokończyć kartę pracy. 
Dla chętnych dodatkowe zadanie domowe: zadania egzaminacyjne na MyEnglishLab – 
uczniowie zgłaszają chęć wykonania zadań do nauczyciela przez czat. 
 
Lekcja na Microsoft Teams. 
 
Realizacja podstawy programowej: II.1-4, VI.8, 9 VII.8, 9; VIII.2, X, XIII, XIV. 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

T: Wzornictwo Przemysłowe. Tworzę opakowanie. Przechodzimy na recycling. 
Cele: 
Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki. 
Znajomość dziedzin plastycznych. 
Cechy i rodzaje kompozycji. Stosowanie różnych technik plastycznych. 
II życie odpadu – uroczo i kreatywnie. 
Lekcja online na platformie  Microsoft Teams. Podsumowanie prac w plikach. 
Materiały do lekcji epodrecznik.pl, linki do filmów. 
 

 

 

 

 


