
Zadania dla klasy VII a na dzień 15-04-2020r.  

 

 

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, 

- umie stosować działania na potęgach w zadaniach tekstowych. 

Realizacja podstawy programowej: I.1-4. 

Lekcja online na MS Teams. 
 Podręcznik zad. 16,17,18 str. 236 
 Materiały pomocnicze: multipodrecznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Rozwiązywanie zadań utrwalających z układu hormonalnego 

Cele: utrwalenie wiadomości z budowy i funkcjonowania gruczołów dokrewnych. 

Lekcja online na MS Teams, wspólne rozwiązywanie zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku – skany zadań z zeszytu ćwiczeń. 

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

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości (dział 8) 
Cele: 

• utrwalenie słownictwa związanego z pracą; 

• utrwalenie czasu przyszłego z “will” w znaczeniu prawdopodobieństwa; 

• utrwalenie konstrukcji pierwszego trybu warunkowego 

• Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia 
Praca na MS Teams, materiały: podręcznik str. 102, ćwiczenia str. 96, mówienie - 
dialog w biurze karier ; nagranie z eDesk (4.19) - dyktando; zadanie domowe: napisać 
dialog w biurze karier. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Poznajemy treść “Śmierci  pułkownika” A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT  
Po lekcji uczeń potrafi : 

• Przedstawić sytuację opisaną w utworze 

• Scharakteryzować głównego bohatera tekstu 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://lektury.gov.pl/lektura/smierc-pulkownika 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Program Scratch- rysowanie na ekranie 
Lekcja MT 
 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Listy w butelce – nasze relacje z okresu epidemii. 
 
Cele 
Uczeń: 

• potrafi wymienić podstawowe elementy listu; 

• zna rozmieszczenie stałych elementów listu; 

• doskonali umiejętność pisania dłuższej formy wypowiedzi; 

• zna i stosuje w praktyce reguły ortograficzne i interpunkcyjne; 

• snuje refleksję na temat obecnej sytuacji na świecie; 

• wyraża i potrafi nazwać swoje uczucia; 

• ma świadomość przemijalności świata (elementy filozofii). 
 
rozmowa kierowana + krótka notatka dotycząca budowy listu - podczas lekcji online 
(Microsoft Teams) 
zadanie na zaliczenie - napisanie krótkiego listu do przyszłych pokoleń 

 



 

Zadania dla klasy VII b na dzień 15-04-2020r. 

 

 

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, 

- umie stosować działania na potęgach w zadaniach tekstowych. 

Realizacja podstawy programowej: I.1-4. 

Lekcja online na MS Teams. 
 Podręcznik zad. 16,17,18 str. 236 
 Materiały pomocnicze: multipodrecznik GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: First conditional – poznajemy pierwszy tryb warunkowy. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie poznają zasady tworzenia oraz zastosowania pierwszego trybu 
warunkowego – film dostępny na youtube. Następnie z nauczycielem analizują tabelę 
oraz przykłady zdań w podręczniku. Z pomocą nauczyciela wykonują szereg ćwiczeń 
doskonalących poznany tryb warunkowy dostępnych w zeszytach ćwiczeń. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Poznajemy treść “Śmierci  pułkownika” A. Mickiewicza. 
Lekcja online na MT  
Po lekcji uczeń potrafi : 

• Przedstawić sytuację opisaną w utworze 

• Scharakteryzować głównego bohatera tekstu 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “ Nowe słowa na start” 

• https://lektury.gov.pl/lektura/smierc-pulkownika 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

 

Temat: Sie mögen ihre Schulfreunde (2/2) – 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. - sein/ihr; seine/ihre 

• Odmiana zaimka dzierżaw-czego  

• Zaimek dzierżawczy dla formy grzecznościowej: Ihr/Ihre 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych  

• Korzystanie  z notatek wspierających pamięć  

• Powtórzenie odmiany czasownika “lubić”: ich mag, du magst, er/sie es mag; 

wir mögen, ihr mögt, się/Sie mögen 

 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 kinetyczna. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem energii kinetycznej i wyraża ją w jednostce układu SI, 
- opisuje, od czego zależy energia kinetyczna, 
- opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii kinetycznej ciała, 



- rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na energię kinetyczną 
wyznacza zmianę energii kinetycznej, 
- opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii. 
Realizacja podstawy programowej: III.3, III.4. 
Lekcja online na MS Teams 
 Notatka do zeszytu, zad. 1,2,3 str. 217. 
 Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw, e-
book Nowa Era. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Listy w butelce – nasze relacje z okresu epidemii. 
 
Cele 
Uczeń: 

• potrafi wymienić podstawowe elementy listu; 

• zna rozmieszczenie stałych elementów listu; 

• doskonali umiejętność pisania dłuższej formy wypowiedzi; 

• zna i stosuje w praktyce reguły ortograficzne i interpunkcyjne; 

• snuje refleksję na temat obecnej sytuacji na świecie; 

• wyraża i potrafi nazwać swoje uczucia; 

• ma świadomość przemijalności świata (elementy filozofii). 
 
rozmowa kierowana + krótka notatka dotycząca budowy listu - podczas lekcji online 
(Microsoft Teams) 
zadanie na zaliczenie - napisanie krótkiego listu do przyszłych pokoleń 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 15-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Naród i państwo- spr. wiad. 
Lekcja MT 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty. 
Lekcja online na MS Teams. 
Materiały pomocnicze: cke.gov.pl 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Skąd jesteś?- o pochodzeniu nazw miejscowych 
Cele, po lekcji uczeń: 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-wyjaśnia pochodzenie  wybranych nazw miejscowych 
-wskazuje nazwy dwuczłonowe, wyjaśnia ich pisownię 
-rozróżnia zestawienia i zrosty 
-poprawnie odmienia nazwy miejscowe 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały pomocnicze: e- ćwiczenia, podręcznik, strony 
https://www.youtube.com/watch?v=tC4tdu-j0Qk 
https://www.youtube.com/watch?v=m7Q_X068CC8 
 

 Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wklęsłe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie 
odbitych od zwierciadła wklęsłego, 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy rzeczywiste i pozorne wytworzone przez zwierciadła 
wklęsłe, 
- wymienia cechy skonstruowanych obrazów. 
Realizacja podstawy programowej: IX.4, IX.5. 
Lekcja online na MS Teams 
 Notatka do zeszytu z konstrukcjami podręcznik str. 239-242. 
 Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

https://www.youtube.com/watch?v=UAtmRXQSxXw
https://www.youtube.com/watch?v=tC4tdu-j0Qk
https://www.youtube.com/watch?v=m7Q_X068CC8


Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Present simple passive and past simple passive – poznajemy stronę bierną w czasie 
teraźniejszym oraz przeszłym. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie poznają zasady tworzenia oraz zastosowanie strony biernej w czasie 
teraźniejszym oraz przeszłym - film dostępny na youtube. Następnie wspólnie z 
nauczycielem analizują przykładowe zdania dostępne w podręczniku. Z pomocą 
nauczyciela wykonują szereg ćwiczeń doskonalących poznaną stronę bierną 
dostępnych w zeszycie ćwiczeń.  
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Tworzymy własny komiks 
Cele 
-wspieranie naturalnej kreatywności ucznia, 
-twórcze podejście do komiksu jako formy sztuki, 
-utrwalenie typowego słownictwa związanego z komiksem 
-doskonalenie TI 
Lekcja online na MS Teams, krótki film instruktażowy, rozmowa kierowana. 
Wykonanie komiksu za pomocą aplikacji 
https://www.canva.com/design/DAD42tnXEao/JVWVptj-
usCdjpqG5WhFWw/edit?category=tACZCigycaA&utm_source=onboarding 
 
 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 15-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski 
(dodatkowy) 

Rozwiązywanie zadań uzupełniających do rozdziału 7 (extra online workbook) na 
MyEnglishLab - słownictwo, słuchanie, środki językowe, funkcje językowe. 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie próbnego egzaminu ósmoklasisty. 
Lekcja online na MS Teams. 
Materiały pomocnicze: cke.gov.pl 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Naród i państwo- spr. wiad. 
Lekcja MT 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

 
Temat: Skąd jesteś?- o pochodzeniu nazw miejscowych 
Cele, po lekcji uczeń: 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-wyjaśnia pochodzenie  wybranych nazw miejscowych 
-wskazuje nazwy dwuczłonowe, wyjaśnia ich pisownię 
-rozróżnia zestawienia i zrosty 
-poprawnie odmienia nazwy miejscowe 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały pomocnicze: e- ćwiczenia, podręcznik, strony 
https://www.youtube.com/watch?v=tC4tdu-j0Qk 
https://www.youtube.com/watch?v=m7Q_X068CC8 
 
 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Omówienie zadań i wyników próbnego egzaminu ósmoklasisty. 
Lekcja na MT 
Praca z arkuszem z: cke.gov.pl 
 

Barbara 
Stawinoga  

 
Temat: Zajęcia kreatywne- papierowe pióra .Dekoracja 

https://www.canva.com/design/DAD42tnXEao/JVWVptj-usCdjpqG5WhFWw/edit?category=tACZCigycaA&utm_source=onboarding
https://www.canva.com/design/DAD42tnXEao/JVWVptj-usCdjpqG5WhFWw/edit?category=tACZCigycaA&utm_source=onboarding
https://www.youtube.com/watch?v=tC4tdu-j0Qk
https://www.youtube.com/watch?v=m7Q_X068CC8


kreatywność Cele 
-Wspieranie naturalnej kreatywności ucznia, 
-Twórcze podejście do życia, 
-Ćwiczenie elastyczności myślenia, pomysłowości i umiejętności obserwacji, 
-Analiza rozwiązywania problemu, 
-Estetyka wykonanej pracy. 
Lekcja online na MS Teams, krótki film instruktażowy, rozmowa kierowana. 
Wykonanie dekoracji. 
 
 

 

 


