
Zadania dla klasy VII a na dzień 20-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Graniastosłupy - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni 
graniastosłupa,  
- umie obliczyć objętość graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad.1-5 str.116, 117. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Zmysł powonienia, smaku i dotyku 

Cele: 

- poznanie położenia i roli zmysłów: smaku, powonienia i dotyku 

- omówienie znaczenia smaku i powonienia w ocenie pokarmów, 

- omówienie znaczenie dotyku w życiu człowieka 

Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka). 

Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki – Puls życia 7(węch) oraz zasobów 

Internetu. Realizacja podstawy programowej: III.10.5 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Sprawdzian wiadomości (dział 9) 
 
Cele:sprawdzenie poziomu opanowania wiadomości - słownictwo geograficzne 
i przyrodnicze (landscape, river, etc.), czynności poza domem (outdoor 
activities); czas present perfect (także z just, already, yet, ever); prośba 
o/udzielanie/odmawianie zezwolenia; pisanie pocztówki z wakacji z użyciem 
present perfect; słuchanie 
 
MS Teams; test, nagranie 

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: Zdania złożone podrzędnie - ćwiczenia utrwalające. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Rozpoznać rodzaje zdań złożonych podrzędnie 

• Narysować wykresy zdań 

• Dokonać opisu zdania  
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy w Wordzie 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Pisz sprawnie i ładnie- edytor tekstu. 
Lekcja online na MS Teams 

 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Być twórcą...Pacynkowy teatr jednego aktora. 
 
Cele: 

• Rozbudzanie zainteresowań teatrem, uwrażliwianie na sztukę.  

• Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych. 

• Udział w życiu kulturalnym.  

• Doskonalenie umiejętności w zakresie techniki mówienia i dykcji 
(zwracanie uwagi na poprawną wymowę, właściwą modulację i siłę 



głosu). 

• Kształtowanie odpowiedzialności za efekt końcowy. 

• Dążenie do posługiwania się wyraźną mową. 

• Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej młodych aktorów. 

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także 
samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy.  

• Dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych. 

• Eliminowanie nieśmiałości.  

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

• Uwrażliwienie na poezję. 
 
W ramach zajęć uczniowie mają stworzyć nagranie prezentujące odczytywany 
przez pacynkowego aktora wybrany wiersz dla dzieci (Jana Brzechwy lub 
Juliana Tuwima). 
Materiały udostępnione przez nauczyciela: film z własnym wykonaniem utworu 
J. Brzechwy “Żuk”. 

  

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 20-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Graniastosłupy - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni 
graniastosłupa,  
- umie obliczyć objętość graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia zad.1-5 str.116, 117. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Probability – speaking; jak wyrażamy prawdopodobieństwo - ćwiczenia w 
mówieniu, praca z dialogiem. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat uczuć, jakie towarzyszą im przed 
ważnym egzaminem, sprawdzianem. Następnie uczniowie opisują 
zamieszczone w podręczniku zdjęcie. Uczniowie zapoznają się z dialogiem – 
plik dźwiękowy dostępny na platformie eDesk. Wytypowani przez nauczyciela 
uczniowie czytają dialog z podziałem na role oraz odpowiadają na pytania do 
tekstu. W przypadku pojawienia się wyrażeń nieznanych uczniom - zapisują je 
sobie wraz z tłumaczeniami do zeszytu. Następnie wykonują oni szereg 
ćwiczeń mających na celu zapamiętanie wyrażeń oraz sposobów, w jaki 
można wyrazić prawdopodobieństwo w języku angielskim. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Zdania złożone podrzędnie - ćwiczenia utrwalające. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Rozpoznać rodzaje zdań złożonych podrzędnie 

• Narysować wykresy zdań 



• Dokonać opisu zdania  
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy w Wordzie 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Salatteller (2/2) – sałatka jarzynowa. 
Cele lekcji: 

• Opowiadanie o ulubionych i nielubianych potrawach 

• Pytanie o ulubione potrawy 

• Pisanie prostego przepisu kulinarnego  

• Nazwy owoców i warzyw  

• Czasowniki typowe dla przepisów kulinarnych 

• Rzeczowniki złożone Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej 

• Korzystanie z tablicy leksykalnej 

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 
Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 5.2, 6.4, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13 
Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 
Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego, 
- rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie cieplnym, 
- opisuje rolę izolacji cieplnej, 
- opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji, 
- podaje przykłady i zastosowania zjawiska konwekcji, 
- podaje sposoby przekazywania ciepła (konwekcja, przewodnictwo, 
promieniowanie) 
Realizacja podstawy programowej: IV.7, IV.8. 
Lekcja online na MS Teams. 
Zad. 1-4 podręcznik str. 242, zeszyt ćwiczeń zad. 1-3 str. 111 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, plik – zeszyt ćwiczeń. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Być twórcą...Pacynkowy teatr jednego aktora. 
 
Cele: 

• Rozbudzanie zainteresowań teatrem, uwrażliwianie na sztukę.  

• Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych. 

• Udział w życiu kulturalnym.  

• Doskonalenie umiejętności w zakresie techniki mówienia i dykcji 
(zwracanie uwagi na poprawną wymowę, właściwą modulację i siłę 
głosu). 

• Kształtowanie odpowiedzialności za efekt końcowy. 

• Dążenie do posługiwania się wyraźną mową. 

• Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej młodych aktorów. 

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także 
samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy.  

• Dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych. 

• Eliminowanie nieśmiałości.  

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

• Uwrażliwienie na poezję. 
 
W ramach zajęć uczniowie mają stworzyć nagranie prezentujące odczytywany 
przez pacynkowego aktora wybrany wiersz dla dzieci (Jana Brzechwy lub 
Juliana Tuwima). 
Materiały udostępnione przez nauczyciela: film z własnym wykonaniem utworu 
J. Brzechwy “Żuk”. 
 



 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 20-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Demokracja w RP- l. powt.. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości - koła i okręgi. 
Cel: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności rozwiązywania zadań z 
długości okręgu i pola koła. 
Lekcja online na MS Teams. 
Zad. 1, 4-7 ćwiczenia str. 106,107. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Czy można żyć bez twarzy? Leszek Kołakowski “Piękna twarz” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problematykę utworu 
-odwołuje się do wartości uniwersalnych 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-interpretuje dzieło sztuki 
-wskazuje nawiązania do tradycyjnych  wątków literackich i kulturowych 
-formułuje pytania do tekstu 
-podaje poprawne znaczenie frazeologizmów z wyrazem “twarz” 
-samodzielnie formułuje opinie 
Materiały: podręcznik s. 265, reprodukcja obrazu Caravaggio 
“Narcyz”https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNar
cyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiI
sKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFz
M, zasoby Internetu 
Podstawa programowa: I.1.2, I.1.7, I.1.9, I.2.1, I.2.3, I.2.7, III.1.2, III.1.7, III.2.3, IV.8 
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Złudzenia optyczne. 
Cel, po lekcji uczeń: 
- wie na czym polega złudzenie optyczne, 
- zna przykłady złudzeń optycznych. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik str. 268,269. 
Materiały pomocnicze: https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne, 
youtube.com, http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/zludzenia-optyczne-przyklady/. 

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 edukacją; umiejętność zastosowania różnych 
czasów gramatycznych wyrażających teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, 
umiejętność poprawnego tworzenia pytań w języku angielskim, umiejętność 
czytania ze zrozumieniem, znajomość funkcji oraz środków językowych.  
 
 

https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM
https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM
https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM
https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne
http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/zludzenia-optyczne-przyklady/


Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Wędrująca poezja 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-uwrażliwienie na poezję 
-poznaję termin: wędrująca poezja 
-określa własne uczucia 
-samodzielnie tworzy wiersz wg wzoru 
Materiały: 
https://622pomysly.wordpress.com/2019/10/19/polez-na-lekcji-czyli-wedrujaca-
poezja/ 

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 20-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura 
j. angielski 
gr. II 

Temat: Strona bierna w present simple i past simple - ćwiczenia utrwalające. 
 
Cele: 

• Doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu 

• Przypomnienie form czasowników nieregularnych 

• Przypomnienie i utrwalenie struktury zdań w stronie biernej i zakresu użycia 
 
MS Teams, karta pracy, nagrania na eDesk 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości - koła i okręgi. 
Cel: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności rozwiązywania zadań z 
długości okręgu i pola koła. 
Lekcja online na MS Teams. 
Zad. 1, 4-7 ćwiczenia str. 106,107. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO. 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Demokracja w RP- l. powt.. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

 
Temat: Czy można żyć bez twarzy? Leszek Kołakowski “Piękna twarz” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problematykę utworu 
-odwołuje się do wartości uniwersalnych 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-interpretuje dzieło sztuki 
-wskazuje nawiązania do tradycyjnych  wątków literackich i kulturowych 
-formułuje pytania do tekstu 
-podaje poprawne znaczenie frazeologizmów z wyrazem “twarz” 
-samodzielnie formułuje opinie 
Materiały: podręcznik s. 265, reprodukcja obrazu Caravaggio 
“Narcyz”https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%
E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AF
sQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM , zasoby 
Internetu 
Podstawa programowa: I.1.2, I.1.7, I.1.9, I.2.1, I.2.3, I.2.7, III.1.2, III.1.7, III.2.3, IV. 

https://622pomysly.wordpress.com/2019/10/19/polez-na-lekcji-czyli-wedrujaca-poezja/
https://622pomysly.wordpress.com/2019/10/19/polez-na-lekcji-czyli-wedrujaca-poezja/
https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM
https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM
https://www.google.com/search?q=obrazu+Caravaggio+%E2%80%9CNarcyz%E2%80%9D&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1tInimb7pAhVEiIsKHc25AFsQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1600&bih=789#imgrc=HbJM0pDHxWgFzM


 

Iwona Knura 
j. angielski 
gr. I. 

Temat: Strona bierna w present simple i past simple - ćwiczenia utrwalające. 
 
Cele: 

• Doskonalenie umiejętności mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu 

• Przypomnienie form czasowników nieregularnych 

• Przypomnienie i utrwalenie struktury zdań w stronie biernej i zakresu użycia 
 
MS Teams, karta pracy, nagrania na eDesk 
 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

Temat: Ramka na zdjęcie. Wykonujemy dekoracje 
Wykorzystanie i poznawanie różnych technik plastycznych. 
Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 
Wykorzystanie różnych materiałów. 
Recykling. Drugie życie odpadów. 
Lekcja na MS Teams. 

 

 


