
Zadania dla klasy VII a na dzień 08-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Działania na potęgach. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując działania na potęgach. 
Realizacja podstawy programowej: I.1-4. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 1,2,7,13 str. 234,235 
Materiały pomocnicze: multipodrecznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego (2). Zaburzenia układu 

hormonalnego 

  

Cele:- poznanie budowy i funkcjonowania gruczołów dokrewnych, 

- wskazanie położenia gruczołów, 

- omówienie sposobu działania układu dokrewnego jako całości na organizm, 

- opisanie skutków nadmiaru i niedoboru hormonów. 

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (schemat, notatka do zeszytu - Word), 

epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL  

  

Realizacja podstawy programowej: III.11.I, III.11.2 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Przymiotniki określające umiejętności i emocje  
Cele: 

−  uczeń zna przymiotniki łączące się z określonymi przyimkami i ich znaczenia 
(good at, fond of, keen on, crazy about, itp.) 

− uczeń potrafi mówić o umiejętnościach, m.in. w kontekście przewidywań na 
przyszłość 

Praca na MS Teams (videokonferencja), materiały: podręcznik str. 101, ćwiczenia str. 
95, nagranie do podręcznika na eDesk (nr 18 z płyty 4) 
Zadanie domowe: napisz w zeszycie 6 zdań, które mógłby o tobie napisać twój rodzic, 
np.. My daughter is really interested in reading books but she ... 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: O jakich wydarzeniach opowiada “Reduta Ordona” ? 
 
Lekcja online na MS Teams 
Uczeń po lekcji umie : 

• Powiedzieć, czym jest reduta 

• Przedstawić plan wydarzeń w utworze 

• Wymienić cechy cara  

• Wskazać przesłanie utworu 

• Nazwać, jakim gatunkiem jest “Reduta Ordona” 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• epodreczniki.pl 

• https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg&t=316s 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Program Scratch- oddawanie prac 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Niekonwencjonalne życzenia wielkanocne. 
 
Cele: 

https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL


Rozwijanie kreatywności. 
Przypomnienie podstawowych elementów życzeń. 
Wskazanie różnych (niekonwencjonalnych) sposobów składania życzeń (piosenka, 
etiudka teatralna, wiersz). 
Rozwijanie ekspresji ruchowej i świadomości ciała. 
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams - pogadanka oraz zadanie do wykonania. 
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Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Działania na potęgach. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci, stosując działania na potęgach, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego, stosując działania na potęgach. 
Realizacja podstawy programowej: I.1-4. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 1,2,7,13 str. 234,235 
Materiały pomocnicze: multipodrecznik GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: “First job – reading and vocabulary; moja pierwsza praca - ćwiczenia doskonalące 
umiejętność czytania ze zrozumieniem, poznajemy nowe słownictwo.” 
 
Lekcja online MS Teams. 
 
Uczniowie utrwalają poznany na poprzedniej lekcji czas przyszły i rozwiązują ćwiczenia 
w zeszycie ćwiczeń. Następnie zapoznają się z tekstem w podręczniku na temat 
pierwszej pracy sławnych osób.  Po przeczytaniu rozwiązują ćwiczenia sprawdzające 
opanowanie, zrozumienie tekstu - ćwiczenie prawda/fałsz. Uczniowie poznają i 
utrwalają słownictwo związane z pracą i miejscem jej wykonywania. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: O jakich wydarzeniach opowiada “Reduta Ordona” ? 
 
Lekcja online na MS Teams 
Uczeń po lekcji umie : 

• Powiedzieć, czym jest reduta 

• Przedstawić plan wydarzeń w utworze 

• Wymienić cechy cara  

• Wskazać przesłanie utworu 

• Nazwać, jakim gatunkiem jest “Reduta Ordona” 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• epodreczniki.pl 

• https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg&t=316s 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Sie mögen ihre Schulfreunde (1/2) – Lubimy się z przyjaciółmi. 

• Określanie cech i upodobań innych osób 

• Pytanie dorosłych osób o ich upodobania   

• Nazwy cech charakteru  

• Nazwy upodobań  

• Zaimek dzierżawczy dla 3. os.  l. poj.  

• Odmiana zaimka dzierżaw-czego  

• Zaimek dzierżawczy dla formy grzecznościowej  

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych  



• Korzystanie  z notatek wspierających pamięć  

 Lekcja prowadzona na platformie Teams MS online. Temat przeznaczony jest na 2 

jednostki dydaktyczne. 

1.1, 1.3, 2.3, 3.2, 4.1, 4.5, 6.4, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13, 5 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości. 

Cele, po lekcji uczeń: 

- wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wyraża ją w jednostkach układu SI, 

- posługuje się pojęciami energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i sprężystości, 

- wie od czego zależy energia potencjalna grawitacji, 

- opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii potencjalnej ciała, 

- rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na energię potencjalną 

grawitacji 

- wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji, 

- analizuje przemiany energii ciała podniesionego na pewną wysokość, a następnie 

upuszczonego 

- opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii potencjalnej grawitacji. 

Realizacja podstawy programowej: III.3, III.4. 

Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 1,2,3,4,5 str. 213. 
Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8, 
https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Niekonwencjonalne życzenia wielkanocne. 
 
Cele: 
Rozwijanie kreatywności. 
Przypomnienie podstawowych elementów życzeń. 
Wskazanie różnych (niekonwencjonalnych) sposobów składania życzeń (piosenka, 
etiudka teatralna, wiersz). 
Rozwijanie ekspresji ruchowej i świadomości ciała. 
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams - pogadanka oraz zadanie do wykonania. 
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Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Naród i państwo- l. powt. 
Termin spr. 15.04 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z czworokątów. 
Cel: Utrwalenie wiadomości z czworokątów przed egzaminem ósmoklasisty. 
Realizacja podstawy programowej: IX.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Rozwiązywanie zadań i testów: szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl 
Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Polskie obyczaje, obrzędy i święta 
Cele: 
Uczeń: 
 
odbiera komunikaty nadawane za pomocą środków audiowizualnych; 

• definiuje i analizuje pojęcia obyczaj, obrzęd, ceremonia, święta; 

• wskazuje różnice między obrzędem a ceremonią; 

• określa znaczenie obyczajów i obrzędów w życiu społecznym  

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8
https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1


• wyszukuje w Internecie charakterystyczne dla różnych rejonów świata 
obyczaje; 

• zastanawia się nad przyczynami zanikania obyczajów; 

• poznaje synonimy pojęć: obyczaj, obrzęd, ceremonia, święto; 

• rozwija poczucie tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji: 

• dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo 
ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, 
archaizmy, kolokwializmy);  
 

Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: https://epodreczniki.pl/b/obyczaje-obrzedy-swieta/P5ayIYWLU  
 
 
 

 Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zwierciadła kuliste. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wymienia rodzaje zwierciadeł, 
- wskazuje w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł, 
- posługuje się pojęciami: ogniska, ogniskowej, osi optycznej, środka krzywizny, 
promienia krzywizny zwierciadeł kulistych, 
- opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, 
- opisuje bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego. 
Realizacja podstawy programowej: IX.4. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 1,5,6,7 str. 213. 
Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ, e-book 
Nawa Era 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: “Jess’s story – listening and vocabulary; historia Jess - ćwiczenia doskonalące 
umiejętność słuchania ze zrozumieniem, poznajemy nowe słownictwo.” 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie opisują obrazek, rozmawiają na temat wypraw i podróży. Następnie 
słuchają wywiadu dostępnego na platformie eDesk. Po wysłuchaniu rozwiązują 
ćwiczenia sprawdzające zrozumienie wysłuchanego tekstu - ćwiczenie typu 
prawda/fałsz, udzielanie odpowiedzi na podane pytania do tekstu; uczniowie utrwalają 
słownictwo związane z podróżowaniem, podają typy wakacji, czynności, które można 
wykonywać w czasie wolnym, rozmawiają na temat problemów, które mogą pojawić się 
w czasie wakacji, itp. 
 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

Temat :Koncert na mękę, śmierć i zmartwychwstanie pańskie. 
Idziemy na koncert muzyki pasyjnej. 
Krzysztof Penderecki – Pasja. Polskie Requiem 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Ninateka.pl 
Muzykoteka szkolna. 
Orkiestrownik. 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 08-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: Easter traditions. Zadania egzaminacyjne. 
 
Karty pracy “Easter” - krzyżówka, diagram literowy. Zadania egzaminacyjne na 
słuchanie, czytanie, środki językowe i funkcje językowe na MyEnglishLab (dział 6- 
żywienie) 

https://epodreczniki.pl/b/obyczaje-obrzedy-swieta/P5ayIYWLU
https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ


Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie przed egzaminem wiadomości z czworokątów. 
Cel: Utrwalenie wiadomości z czworokątów przed egzaminem ósmoklasisty. 
Realizacja podstawy programowej: IX.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Rozwiązywanie zadań i testów: szaloneliczby.pl, epodreczniki.pl 
Materiały pomocnicze: filmy edukacyjne pistacja.tv 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Naród i państwo- l. powt. 
Termin spr. 15.04 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat: Polskie obyczaje, obrzędy i święta 
Cele: 
Uczeń: 
 
odbiera komunikaty nadawane za pomocą środków audiowizualnych; 

• definiuje i analizuje pojęcia obyczaj, obrzęd, ceremonia, święta; 

• wskazuje różnice między obrzędem a ceremonią; 

• określa znaczenie obyczajów i obrzędów w życiu społecznym  

• wyszukuje w Internecie charakterystyczne dla różnych rejonów świata 
obyczaje; 

• zastanawia się nad przyczynami zanikania obyczajów; 

• poznaje synonimy pojęć: obyczaj, obrzęd, ceremonia, święto; 

• rozwija poczucie tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji: 

• dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo 
ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, 
archaizmy, kolokwializmy);  
 

Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: https://epodreczniki.pl/b/obyczaje-obrzedy-swieta/P5ayIYWLU  
 
 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Family and friends - słownictwo. 
 
Cele: 

• uczeń zna słownictwo określające członków bliższej i dalszej rodziny ( w tym: 
stepparent, great-grandparent, half-brother, it.) 

• uczeń zna słownictwo - czasowniki złożone określające relacje w rodzinie i 
aktywności (deal with a problem, fall out with sb, get on well with sb, go ahead, 
hang out with sb, put up with sb, laugh at sb/sth) 

• uczeń potrafi wybrać odpowiedzi o sobie w teście osobowości - doskonalenie 
umiejętności czytania. 

 
Lekcja na MS Teams (videokonferencja), materiały: podręcznik str. 86-87, nagranie na 
eDesk (nr 3 z płyty 3), ćwiczenia str. 76-77 (zadanie domowe: dokończyć ćwiczenia ze 
str. 76-77, których nie zdążymy zrobić na lekcji) 
 

Celina 
Szafraniec  
kreatywność 

Temat: Krótka historia komiksu 
cele: 
uczeń 
-poznaje definicję komiksu, jego historię powstania,  
-dowiaduje się, czym jest kadr 
-jak w komiksie oddajemy ruch,  
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: 
https://www.edukator.pl/krotka-historia-komiksu-oraz-poradnk-jak-narysowac-postac-z-
komiksu,presentation,25a838846b0ad2820a81b763eb9c5272a2e02fe8.html  
https://slideplayer.pl/slide/10684831/  
 
 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/b/obyczaje-obrzedy-swieta/P5ayIYWLU
https://www.edukator.pl/krotka-historia-komiksu-oraz-poradnk-jak-narysowac-postac-z-komiksu,presentation,25a838846b0ad2820a81b763eb9c5272a2e02fe8.html
https://www.edukator.pl/krotka-historia-komiksu-oraz-poradnk-jak-narysowac-postac-z-komiksu,presentation,25a838846b0ad2820a81b763eb9c5272a2e02fe8.html
https://slideplayer.pl/slide/10684831/

