
Zadania dla klasy VII a na dzień 10-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie zdarzenia losowego, 
- umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu, 
- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. 
Realizacja podstawy programowej: XII.1, XII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad. 7-14 str. 311-313. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Rozwój człowieka – od narodzin do starości 

Cele: 

- poznanie etapów rozwojowych człowieka, 

- wyróżnienie rodzajów dojrzałości, 

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

Wykorzystanie podręcznika str.230-234, Multiteki Nowej Ery 7, 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQ . 

Realizacja podstawy programowej: III.12.5 

Iwona Knura  
j. angielski 

T: Holiday puzzle, countries, nationalities - ćwiczenia w mówieniu. 
 
Lekcja online na MS Teams, materiały udostępnione na “pliki” 

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: Projekcja filmu “Oskar i pani Róża” -na podstawie lektury o tym samym 
tytule. 
 Lekcja online na MT  
Po lekcji uczeń umie:  

• Wymienić czas, miejsce i bohaterów  

• Wskazać główny watek filmu’  

• Wykazać się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka  
Pomoce:  

•  Film udostępniony przez n-la 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat lekcji: Nie taka martwa natura- gimp. 
Lekcja online na MS Teams 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Nauka online – kara czy nagroda? Komiksowe relacje z trzymiesięcznej 
nauki zdalnej. 
 
Cele: 

• Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących komiksu i 
poszczególnych etapów jego tworzenia; 

• Nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikowania komiksu 
w programie CANVA; 

• Wyrażanie emocji za pomocą sztuki; 

• Doskonalenie umiejętności argumentacji; 

• Rozwijanie kreatywności. 
 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams, podczas której uczniowie stworzą 
komisy w programie CANVA. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQ


Zadania dla klasy VII b na dzień 10-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie zdarzenia losowego, 
- umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu, 
- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. 
Realizacja podstawy programowej: XII.1, XII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad. 7-14 str. 311-313. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Zapoznanie uczniów z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego. 
Test podsumowujący wiadomości i umiejętności zdobyte w klasie siódmej. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Nauczyciel przedstawia uczniom proponowane oceny roczne z przedmiotu. 
Uczniowie rozwiązują udostępniony przez nauczyciela test sprawdzający ich 
wiedzę zdobytą w ciągu całego roku szkolnego. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Projekcja filmu “Oskar i pani Róża” -  na podstawie lektury o tym 
samym tytule. 
 Lekcja online na MT 
 Po lekcji uczeń umie:  

• Wymienić czas, miejsce i bohaterów  

• Wskazać główny watek filmu 

• Wykazać się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka  

• Pomoce: · Film udostępniony przez n-la 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Kompasstraining 5. – Jedzenie i picie – powtórzenie rozdziału 
Podstawa programowa: 3.1, 9, 10, 12 
Cele: 

• Zapoznanie się z typami zadań sprawdzających umiejętność 
rozumienia wypowiedzi 

• Zebranie słów i zwrotów, które powinny być opanowane po rozdziale i 
wyszukanie ich znaczenia  

Nauczenie się słownictwa na pamięć - Materiał z rozdziału 5 
Lekcja online na MS Teams. Praca własna z materiałem ćwiczeniowym. 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Podsumowanie wiadomości z termodynamiki. 
Realizacja podstawy programowej: IV.3,IV.4,IV.6,IV.7,IV.8,IV.9 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik test 3 i analiza tekstu str.269-272. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Nauka online – kara czy nagroda? Komiksowe relacje z trzymiesięcznej 
nauki zdalnej. 
 
Cele: 

• Przypomnienie podstawowych informacji dotyczących komiksu i 
poszczególnych etapów jego tworzenia; 

• Nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikowania komiksu 
w programie CANVA; 

• Wyrażanie emocji za pomocą sztuki; 

• Doskonalenie umiejętności argumentacji; 



• Rozwijanie kreatywności. 
 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams, podczas której uczniowie stworzą 
komisy w programie CANVA. 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 10-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat lekscji:ONZ, NATO, UE. 
Lekcja online na MS Teams 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórki przed egzaminem. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze:  
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P
1_matematyka.pdf 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Bohaterzy naszych lektur- powtórzenie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-przypomnienie problematyki omawianych lektur 
-dostrzeżenie motywów występujących w poszczególnych utworach 
-utrwalenie bohaterów, czasu, miejsca zdarzeń 
Materiały: https://learningapps.org/403909, karta pracy  
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z magnetyzmu. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Zapoznanie uczniów z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego. 
Test podsumowujący wiadomości i umiejętności zdobyte w klasie ósmej. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Nauczyciel przedstawia uczniom proponowane oceny roczne z przedmiotu. 
Uczniowie rozwiązują udostępniony przez nauczyciela test sprawdzający ich 
wiedzę zdobytą w ciągu całego roku szkolnego. 
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Historia naszej szkoły w ujęciu kronikarskim 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-dokumentowanie zdarzeń z przeszłości szkoly w Kornowacu 
-doskonalenie umiejętności pisarskich uczniów: kartka z pamięnika, kroniki, 
wspomnienia 
-opis i dokumentowanie zebranych zdjęć 
-doskonalenie umiejętności autoprezentacji i TI 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 10-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  T: Poland. Come on! - project. Polska - Dalej! - projekt klasowy o gwiazdach 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
https://learningapps.org/403909


j. angielski 
gr. II 

sportowych. 
Lekcja online na MS Teams 
Podstawa programowa: I.10, II.1,2: III.1,4; IV.1,5,6; VI.3,4,5; VII.3,4,5; VIII.1,2; 
IX.1,2; XI, XII, XIII, XIV 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórki przed egzaminem. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze:  
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1
_matematyka.pdf 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat lekscji:ONZ, NATO, UE. 
Lekcja online na MS Teams 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

 
Temat: Bohaterzy naszych lektur- powtórzenie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-przypomnienie problematyki omawianych lektur 
-dostrzeżenie motywów występujących w poszczególnych utworach 
-utrwalenie bohaterów, czasu, miejsca zdarzeń 
Materiały: https://learningapps.org/403909, karta pracy 
 
 

Iwona Knura  
j. angielski 
gr. I. 

T: Poland. Come on! - project. Polska - Dalej! - projekt klasowy o gwiazdach 
sportowych. 
Lekcja online na MS Teams 
Podstawa programowa: I.10, II.1,2: III.1,4; IV.1,5,6; VI.3,4,5; VII.3,4,5; VIII.1,2; 
IX.1,2; XI, XII, XIII, XIV 
 

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://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf
https://learningapps.org/403909

