
Zadania dla klasy VII a na dzień 13-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie zamieniać jednostki objętości, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu. 
Realizacja podstawy programowej: X1.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 7,9,10,11,12,15 str.277,278. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Funkcjonowanie i higiena oka 

Cele: 

- poznanie, jak powstaje obraz, 

- zapoznanie z wadami wzroku, 

- wyjaśnienie zasad korekcji wad wzroku, 

- omówienie daltonizmu, 

- poznanie zasad higieny oka. 

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

Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 7, tablic do wykrywania 

daltonizmu, aplikacji Learning Apps. 

Realizacja podstawy programowej: III.10.1, III.10.2 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Powtórzenie wiadomości - dział 9 
 
Przypomnienie zdań w present perfect, słownictwa dot. przyrody, krajobrazów, 
uczniowie zadają pytania i odpowiadają o swoich doświadczeniach 
(odpowiadają na pytania have you ever...?, When was it? Itd..), przypomnienie 
trzeciej formy czasowników nieregularnych. 
MS Teams, podręcznik - z.9/111, str. 114, uzupełnienie ćwiczeń z poprzednich 
lekcji 
 

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: Czym są skrótowce? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję skrótowców 

• Dokonać ich podziału  
Pomoce:         

• Podręcznik 

•  ttp://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/skroty-

i-skrotowce                                                 

Tomasz     
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Scratch- podsumowanie działań na aplikacji. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Drugie życie skarpetek – tworzymy pacynkowe postacie. 
 
Cele: 
·       kształtowanie świadomości ekologicznej (recykling, świadoma 

konsumpcja); 
·       zwiększanie poczucia mocy sprawczej poprzez wymyślenie i wykonanie, a 

następnie ożywienie postaci; 
·       rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej; 



·       poznanie podstaw animacji przedmiotu; 
·       poznanie wybranej formy teatralnej; 
·       doskonalenie umiejętności dialogu improwizowanego; 
·       nauka autoprezentacji, odważnego występowania publicznie. 
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams (rozmowa kierowana, burza 

mózgów + film instruktażowy).  
Podczas lekcji uczniowie stworzą pacynki ze skarpetek. Jest to pierwsza lekcja 

z cyklu lekcji poświęconych projektowi “Siódmoklasiści czytają 
przedszkolakom”, który będzie miał swój finał podczas czerwcowego 
Tygodnia Czytania Dzieciom (zamiennie zamiast planowanych odwiedzin 
przedszkolaków). 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 13-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Objętość prostopadłościanu - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie zamieniać jednostki objętości, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu. 
Realizacja podstawy programowej: X1.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 7,9,10,11,12,15 str.277,278. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Test – module 9; sprawdzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału. 
 
Lekcja online na MS Teams. Plik ze sprawdzianem udostępniony na platformie 
MS Teams. 
 
Test sprawdza znajomość słownictwa związanego z ukształtowaniem terenu, 
krajobrazem, nazwami sprzętu sportowego, nazwami aktywności 
wykonywanych poza domem; umiejętność zastosowania czasu present 
perfect, umiejętność prowadzenia rozmowy, w której pytamy o pozwolenie, 
pozwalamy oraz odmawiamy pozwolenia, umiejętność napisania pocztówki 
oraz czytania ze zrozumieniem. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Czym są skrótowce? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję skrótowców 

• Dokonać ich podziału  
Pomoce: 

• Podręcznik 

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-
wstepne/skroty-i-skrotowce 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Was isst man zum Frühstück? – Co jemy na śniadanie?(2/2) 
Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2,4.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 12, 13 
Cele: 

• Nazywanie artykułów spożywczych 

• Opowiadanie, co uczeń jada na śniadanie 



• Dowiadywanie się, co jedzą inne osoby 

• Zaimek nieosobowy man 

• Czasownik z zaimkiem nieosobowym man 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 
Lekcja realizowana online na platformie MS Teams; przewidziana na dwie 
jednostki dydaktyczne. 
Pomoce: podręcznik, książka ćwiczeń, materiały filmowe i obrazkowe. 
https://www.youtube.com/watch?v=BgMv1Vy74nc 
https://www.youtube.com/watch?v=u-rjc4I5xwM 
 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia wewnętrzna - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem energii wewnętrznej i wyraża ją w jednostkach układu 
SI, 
- analizuje jakościowo związek między średnią energią kinetyczną cząsteczek 
(ruch chaotyczny) i temperaturą, 
- posługuje się skalami temperatur: Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita, 
- wskazuje, że energię układu (energię wewnętrzną) można zmienić, 
wykonując nad nim pracę lub przekazując energię w postaci ciepła. 
Realizacja podstawy programowej: IV.1, IV.2, IV.3, IV.5 
Lekcja online na MS Teams. 
Zeszyt ćwiczeń zad. 1-3 str.109,110, 3,4 str.107,108. 
Materiały pomocnicze: plik – zeszyt ćwiczeń. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Drugie życie skarpetek – tworzymy pacynkowe postacie. 
 
Cele: 
·       kształtowanie świadomości ekologicznej (recykling, świadoma 

konsumpcja); 
·       zwiększanie poczucia mocy sprawczej poprzez wymyślenie i wykonanie, 

a następnie ożywienie postaci; 
·       rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej; 
·       poznanie podstaw animacji przedmiotu; 
·       poznanie wybranej formy teatralnej; 
·       doskonalenie umiejętności dialogu improwizowanego; 
·       nauka autoprezentacji, odważnego występowania publicznie. 
 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams (rozmowa kierowana, burza 

mózgów + film instruktażowy).  
Podczas lekcji uczniowie stworzą pacynki ze skarpetek. Jest to pierwsza lekcja 

z cyklu lekcji poświęconych projektowi “Siódmoklasiści czytają 
przedszkolakom”, który będzie miał swój finał podczas czerwcowego 
Tygodnia Czytania Dzieciom (zamiennie zamiast planowanych odwiedzin 
przedszkolaków). 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 13-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat:Trójpodział władzy w RP. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BgMv1Vy74nc
https://www.youtube.com/watch?v=u-rjc4I5xwM


Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie sprawdzianu z symetrii. 
Lekcja online na MS Teams. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Głośniej lub ciszej- o akcencie w języku polskim 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-powtórzy sobie pojęcia sylaba, akcent wyrazowy, akcent zdaniowy 
-pozna zasady akcentowania słów 
-umie właściwie  wymawiać słowa, akcentując je 
Materiały; podręcznik, karta pracy 
https://epodreczniki.pl/a/poloz-akcent-na-akcent/DCsf1lsPq 
https://epodreczniki.pl/a/akcentujemy/D19OfFVkq 
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez soczewki - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie, 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, 
- rozróżnia obrazy: rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone i 
pomniejszone, 
- porównuje wielkość przedmiotu z wielkością obrazu, 
- posługuje się pojęciem powiększenia obrazu, 
- wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności. 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik zad. 1-3 str. 270, zeszyt ćwiczeń zad.1,2,4,6 str. 112-115. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, plik – zeszyt ćwiczeń. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Mixed tenses – exercises; ćwiczymy wyrażanie teraźniejszości, przeszłości i 
przyszłości. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie wykonują szereg ćwiczeń sprawdzających zastosowanie czasów 
gramatycznych różnego typu. Uczniowie utrwalają wszystkie poznane dotąd 
czasy, wiedzą, jaką mają budowę i zastosowanie. Uczniowie pracują z 
ćwiczeniami udostępnionymi w ich zeszycie ćwiczeń. 
 

 Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Jeden z dziesięciu  
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-poznaje i przestrzega zasad gry Jeden z dziesięciu 
-doskonali umiejętność formułowania pytań 
-utrwala treść poznanych lektur  
-uczy się zasad zdrowej rywalizacji i gry fair play 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 13-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
II 

Temat: Can school be fun? - culture. Czy szkoła może być zabawna? - 
rozwijanie umiejętności językowych. 
 
Praca z tekstem o ciekawych sposobach uczenia się (czytanie, true-false, 
odpowiedzi na pyt.), idea “wolnej szkoły” - zadania oparte na materiale video, 
dyskusja: opinia o przedstawionych typach szkoły, praca projektowa: debata 

https://epodreczniki.pl/a/poloz-akcent-na-akcent/DCsf1lsPq
https://epodreczniki.pl/a/akcentujemy/D19OfFVkq


na temat idealnej szkoły - uczniowie w grupach lub parach przygotowują plakat 
prezentujący w interesujący sposób jaką ma być idealna szkoła (praca na 
ocenę). 
 
MS Teams, nagrania audio i video na eDesk 
 
  

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie sprawdzianu z symetrii. 
Lekcja online na MS Teams. 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat:Trójpodział władzy w RP. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat: Głośniej lub ciszej- o akcencie w języku polskim 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-powtórzy sobie pojęcia sylaba, akcent wyrazowy, akcent zdaniowy 
-pozna zasady akcentowania słów 
-umie właściwie  wymawiać słowa, akcentując je 
Materiały; podręcznik, karta pracy 
https://epodreczniki.pl/a/poloz-akcent-na-akcent/DCsf1lsPq 
https://epodreczniki.pl/a/akcentujemy/D19OfFVkq 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
I. 

Temat: Can school be fun? - culture. Czy szkoła może być zabawna? - 
rozwijanie umiejętności językowych. 
 
Praca z tekstem o ciekawych sposobach uczenia się (czytanie, true-false, 
odpowiedzi na pyt.), idea “wolnej szkoły” - zadania oparte na materiale video, 
dyskusja: opinia o przedstawionych typach szkoły, praca projektowa: debata 
na temat idealnej szkoły - uczniowie w grupach lub parach przygotowują plakat 
prezentujący w interesujący sposób jaką ma być idealna szkoła (praca na 
ocenę). 
 
MS Teams, nagrania audio i video na eDesk 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

Temat: Pocztówka z okazji 100 lecia urodzin.  
Drugi etap pracy plastycznej, którą wykorzystamy podczas zdalnej akademii. 
Wykorzystanie różnych technik plastycznych. 
 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/poloz-akcent-na-akcent/DCsf1lsPq
https://epodreczniki.pl/a/akcentujemy/D19OfFVkq

