
Zadania dla klasy VII a na dzień 03-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie danych statystycznych, 
- umie zebrać dane statystyczne, 
- umie opracować dane statystyczne, 
- umie prezentować dane statystyczne  
Realizacja podstawy programowej: XIII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Ćwiczenia zad. 1-3 str. 122,123, podręcznik zad.1-3 str. 305,306. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia i multipodręcznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.  

Cele: 

- poznanie sposobu funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego, 

- wskazanie roli żeńskich hormonów płciowych. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji udostępnione w pliku 

(notatka),  

skanu z zeszytu ćwiczeń. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7. 

Realizacja podstawy programowj:III.12.2, III.12.3 

Iwona Knura  
j. angielski 

T: Czas past simple, formy czasowników nieregularnych, zaimki 
wskazujące, zaimki one, ones - ćwiczenia. 
 
Przypomnienie Past Simple czasownika “be”, czasowników regularnych i 
nieregularnych; konstrukcji zdań twierdzących, pytań i przeczeń; 
przypomnienie zaimków wskazujących this, that, these, those i zasad 
użycia, poznanie zaimków one, ones i zakresu użycia.  
Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Workbook – str. 40, 41 
Lekcja online, MS Teams. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Rodzina wyrazów - ćwiczenia. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wykorzystać poznane   wiadomości podczas wykonywania ćwiczeń 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Tomasz Kozielski 
Informatyka 

Temat: Światłem malowane- Gimp. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Idziemy do kina...Różne oblicza dzieciństwa na podstawie filmu “Azyl”. 
 
Cele: 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki 
filmowej. 

• Zwrócenie uwagi na temat poświęcenia się dla ratowania ludzi i 
zwierząt. 

• Uwrażliwianie uczniów na krzywdę innych, wywoływanie uczucia 
empatii. 

• Poznanie historii małżeństwa Żabińskich. 

• Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach wojny. 

• Przypomnienie wagi odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów 



Świata. 

• Zwrócenie uwagi na życie dzieci i młodzieży w czasie II wojny 
światowej. 

 
W ramach zajęć kreatywnych uczniowie oglądają w dogodnym dla siebie 
czasie film “Azyl” reż. Niki Caro dostępny na stronie: 
https://www.cda.pl/video/446552973. 
Na lekcji kolejnej 10.06.2020 przeprowadzimy dyskusję na temat filmu. 
Tematem przewodnim będzie myśl: Kto jest dobry dla zwierząt, nie może 
być zły dla ludzi. 
 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 03-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie danych statystycznych, 
- umie zebrać dane statystyczne, 
- umie opracować dane statystyczne, 
- umie prezentować dane statystyczne  
Realizacja podstawy programowej: XIII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Ćwiczenia zad. 1-3 str. 122,123, podręcznik zad.1-3 str. 305,306. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia i multipodręcznik GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Summer job – skills revision units 7-8 – rozwijamy umiejętności 
egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozwiązują ćwiczenia egzaminacyjne dostępne w ich 
podręcznikach: czytanie – na podstawie informacji zawartych w tekstach 
wybierają prawidłowe odpowiedzi spośród podanych propozycji; znajomość 
środków językowych - uzupełniają zdania używając podanych wyrazów w 
odpowiedniej formie, tłumaczą podane w nawiasach fragmenty na język 
angielski, przekształcają zdania, aby zachować znaczenie zdania 
wyjściowego. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Rodzina wyrazów - ćwiczenia. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wykorzystać poznane   wiadomości podczas wykonywania ćwiczeń 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Was wünschen Sie, bitte? (1/2) – Czego Pan/Pani sobie życzy? 
Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 2.6, 3.1, 4.7, 6.2, 6.3, 8.1, 9, 10, 12 
Cele lekcji: 

• Proponowanie poczęstunku 

• Składanie zamówienia w lokalu 

• Prośba o rachunek 

https://www.cda.pl/video/446552973


• Nazwy napojów i ich opakowań 

• Wyszukiwanie w tekście autentycznym potrzebnych informacji 
Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 
Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Parowanie i skraplanie. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rozróżnia i opisuje zjawiska parowania, skraplania i wrzenia, 
- wyjaśnia, od czego zależy szybkość parowania, 
- posługuje się pojęciem ciepła parowania, wyraża je w jednostkach układu SI, 
podaje wzór, 
- wie, jak przeprowadzić doświadczenia pokazujące zjawiska parowania, 
wrzenia i skraplania, 
- wyznacza temperaturę wrzenia wybranej substancji, 
- analizuje zjawisko wrzenia danej substancji jako proces, w którym 
dostarczanie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany jej temperatury, 
- analizuje tabelę temperatur wrzenia substancji, 
- posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła 
parowania, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z uwzględnieniem ciepła parowania 
bada zależność temperatury wrzenia substancji od ciśnienia na przykładzie 
wody. 
Realizacja podstawy programowej: IV.9, IV.10a. 
Lekcja online na MS Teams.  
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 259-263, zad. 1-5 str. 264.  
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=lOsgapaJlxI, e-book 
i multiteka Nowa Era. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Idziemy do kina...Różne oblicza dzieciństwa na podstawie filmu “Azyl”. 
 
Cele: 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki 
filmowej. 

• Zwrócenie uwagi na temat poświęcenia się dla ratowania ludzi i 
zwierząt. 

• Uwrażliwianie uczniów na krzywdę innych, wywoływanie uczucia 
empatii. 

• Poznanie historii małżeństwa Żabińskich. 

• Pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach wojny. 

• Przypomnienie wagi odznaczenia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

• Zwrócenie uwagi na życie dzieci i młodzieży w czasie II wojny 
światowej. 

 
W ramach zajęć kreatywnych uczniowie oglądają w dogodnym dla siebie 
czasie film “Azyl” reż. Niki Caro dostępny na stronie: 
https://www.cda.pl/video/446552973. 
Na lekcji kolejnej 10.06.2020 przeprowadzimy dyskusję na temat filmu. 
Tematem przewodnim będzie myśl: Kto jest dobry dla zwierząt, nie może być 
zły dla ludzi. 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 03-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

https://www.youtube.com/watch?v=lOsgapaJlxI
https://www.cda.pl/video/446552973


Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Władze i zadania samorządu lokalnego. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 
Lekcja online na MS Teams. 
Materiały pomocnicze: Testy “Na ostatniej prostej” Nowa Era. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Związek zgody, rządu i przynależności- ćwiczenia 
Lekcja online na MS Teams 
cele 
uczeń: 
-rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie 
-rozróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte 
-potrafi rozwinąć zdanie nierozwinięte 
-odróżnia związek główny i poboczny 
-potrafi nazwać typ związku wyrazowego 
-rozpoznaje związki zgody, rządu i przynależności 
-wie, kiedy wyrazy tworzą poszczególne wiązki wyrazowe 
Materiały: 
https://www.youtube.com/watch?v=MSFo5WdFIik -typy związków wyrazowych 
https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DDYvqILre  
podstawa programowa: II.1.8, II.1.9, II.1.10 
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Omówienie sprawdzianu z optyki. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: If you love ice... – exam skills - rozwijamy umiejętności egzaminacyjne.  
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych dostępnych w ich 
podręcznikach: znajomość funkcji językowych - uczniowie uzupełniają dialogi 
angielskimi odpowiednikami podanych wyrażeń; słuchanie ze zrozumieniem – 
na podstawie informacji zawartych w nagraniu odpowiadają na pytania; 
czytanie/przetwarzanie językowe – na podstawie informacji zawartych w 
tekstach uzupełniają luki w podanym e-mailu. Nauczyciel udostępnia uczniom 
nagrania z platformy eDesk. 
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 03-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
II 

T: Funkcje językowe - przypomnienie, zadania egzaminacyjne. 
 
Tabele powtórzeniowe funkcji językowych: rozmawianie o emocjach, 
zainteresowaniach, udzielanie i odmawianie zezwolenia, wyrażanie preferncjii, 
dobre i złe wiadomości i reakcje na nie, życzenia, gratulacje i reakcje na nie, 
prośby, zgadzanie się i odmowa jako rekacja na prośbę, robienie zakupów, 
dziękowanie, reklamacje, pytanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii; karta 
pracy – zdania do przetłumaczenia i zapamiętania, uzupełnianie zdań, 
wypowiedź pisemna. 

https://www.youtube.com/watch?v=MSFo5WdFIik
https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DDYvqILre


 
Oxford Repetytorium Ósmoklasisty str. 174-175 
Lekcja online, MS Teams 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Rozwiązywanie zadań testowych - powtórka przed egzaminem 
Lekcja online na MS Teams. 
Materiały pomocnicze: Testy “Na ostatniej prostej” Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Władze i zadania samorządu lokalnego. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat: Związek zgody, rządu i przynależności- ćwiczenia 
Lekcja online na MS Teams 
cele 
uczeń: 
-rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie 
-rozróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte 
-potrafi rozwinąć zdanie nierozwinięte 
-odróżnia związek główny i poboczny 
-potrafi nazwać typ związku wyrazowego 
-rozpoznaje związki zgody, rządu i przynależności 
-wie, kiedy wyrazy tworzą poszczególne wiązki wyrazowe 
Materiały: 
https://www.youtube.com/watch?v=MSFo5WdFIik -typy związków wyrazowych 
https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DDYvqILre  
podstawa programowa: II.1.8, II.1.9, II.1.10 
 
 
 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
I. 

T: Funkcje językowe - przypomnienie, zadania egzaminacyjne. 
 
Tabele powtórzeniowe funkcji językowych: rozmawianie o emocjach, 
zainteresowaniach, udzielanie i odmawianie zezwolenia, wyrażanie preferncjii, 
dobre i złe wiadomości i reakcje na nie, życzenia, gratulacje i reakcje na nie, 
prośby, zgadzanie się i odmowa jako rekacja na prośbę, robienie zakupów, 
dziękowanie, reklamacje, pytanie i udzielanie informacji, wyrażanie opinii; karta 
pracy – zdania do przetłumaczenia i zapamiętania, uzupełnianie zdań, 
wypowiedź pisemna. 
 
Oxford Repetytorium Ósmoklasisty str. 174-175 
Lekcja online, MS Teams 

Barbara 
Stawinoga  
kreatywność 

Temat: Tworzenie własnej galerii. Tworzymy galerię 50- lecia szkoły 
I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; -podejmowanie 
działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i 
struktury dzieła. 1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych 
sztuka nowych mediów; 2)Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja 
twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. 
3)Projektowanie graficznych form użytkowych (zaproszenie, okładka, plakat); 
4)Kształtowanie przestrzennych form dekoracyjnych, 5) Stosowanie 
różnorodnych technik plastycznych.(proste techniki graficzne, , elementy 
obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych 
graficznych programów komputerowych); 
 6)Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 
narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 
 Lekcja online na MS Teams. 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSFo5WdFIik
https://epodreczniki.pl/a/zgoda-rzad-czy-przynaleznosc/DDYvqILre

