
Zadania dla klasy VII a na dzień 22-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Pierwiastki - ćwiczenia.  
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki, 
- umie oszacować liczbę niewymierną, 
- umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych. 
Realizacja podstawy programowej: II.1-3. 
Lekcja online na MS Teams.  
Ćwiczenia zad. 7-14 str.104,105.  
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-
szescienne/D1HfHwGlK, multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Ośrodkowy układ nerwowy 

Cele: 

- omówienie budowy i roli ośrodkowego układu nerwowego, 

- określenie funkcji mózgu i rdzenia kręgowego 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do zajęć udostępnione w pliku, 

podręcznik str.177-180, epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-

osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA  

Realizacja podstawy programowej: III.9.1 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Sprawdzian wiadomości - dział 8 
 
Sprawdzian będzie obejmował: 
1) słownictwo dotyczące pracy, nazwy zawodów, przymiotniki złożone (np. fond 
of) 
2) “will” i “won’t” w przewidywaniach; wyrażanie prawdopodobieństwa z “will”, 
“won’t”; 
3) pierwszy tryb warunkowy; 
4) pisanie: email na zadany temat (dot. pracy, zawodów) 
5) słuchanie 
 
MS Teams; karta pracy, nagranie na eDesk lub na MyEnlishLab 

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: Części zdania – utrwalenie wiadomości . 
Lekcja online na MT 
Uczeń po lekcji potrafi: 

• Wymienić części zdania 

• Nazwać je w podanych wypowiedzeniach 

• Podać charakterystyczne pytania dla każdej części zdania 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Scratch- rysowanie(2) 
Lekcja online na MT 
 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Czy książki przetrwają? Zachęcanie do czytania w ramach Światowego Dnia 
Książki. 
 

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK
https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA


Cele: 

• Uczeń potrafi wskazać datę Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich. 

• Uczeń poznaje ciekawostki związane z tym świętem. 

• Uczeń zaznajamia się ze Światowym Hymnem Książki (Wrocław 2016). 

• Uczeń wyraża swoje opinie na temat czytelnictwa. 

• Uczeń dyskutuje na temat preferowanych tytułów z literatury 
młodzieżowej. 

• Uczeń włącza się w akcję zachęcania do czytania. 

• Uczeń rozwija swoją kreatywność, tworząc mem/plakat 
reklamowy/zdjęcie/nagranie audio. 

 
Materiały dla uczniów: ciekawostki dotyczące Światowego Dnia Książki oraz 
Hymn Światowego Dnia Książki: 
https://www.youtube.com/watch?v=BCjRDBt3Gok 
 
Dyskusja podczas lekcji online na platformie Microsoft Teams oraz zadanie do 
wykonania: Zachęć swoich rówieśników do czytania książek/pokaż jak sam to 
robisz. Stwórz mem/plakat/zdjęcie/nagranie audio, które spowoduje, że twoi 
koledzy i koleżanki sięgną po książki. 

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 22-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Pierwiastki - ćwiczenia.  
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki, 
- umie oszacować liczbę niewymierną, 
- umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych. 
Realizacja podstawy programowej: II.1-3. 
Lekcja online na MS Teams.  
Ćwiczenia zad. 7-14 str.104,105.  
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-
szescienne/D1HfHwGlK, multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Present perfect - ćwiczenia utrwalające. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie przypominają, kiedy stosujemy czas present perfect, jego elementy 
budowy, określenia czasu, które mu towarzyszą. Pod kierunkiem nauczyciela 
uzupełniają szereg ćwiczeń utrwalających poznany czas gramatyczny.  
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Części zdania – utrwalenie wiadomości . 
Lekcja online na MT 
Uczeń po lekcji potrafi: 

• Wymienić części zdania 

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK
https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-szescienne/D1HfHwGlK


• Nazwać je w podanych wypowiedzeniach 

• Podać charakterystyczne pytania dla każdej części zdania 
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://www.youtube.com/watch?v=keGPnw9YSms 
 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Wie ist eure Klasse? (2/2) – Jaka jest twoja klasa? 
Cele lekcji: 

• Opowiadanie, co klasa robi na lekcjach 

• Zdobywanie od innych osób informacji na temat ich klasy 

• Zaimki dzierżawcze dla 1. i 2. os. lm. 

• Samodzielne formułowanie reguł gramatycznych 

• Formułowanie hipotez na podstawie obrazka 
Podstawa programowa: 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2,8.1, 9, 11, 12, 13 
Zadania sprawdzające umiejętność mówienia: 
Podręcznik: 
podrozdział 5, ćw. 7, 8 
Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu:  
Podręcznik:  
podrozdział 5, ćw. 3 
Zadania sprawdzające umiejętność pisania: 
Podręcznik: 
podrozdział 5, ćw. 4 
Materiały ćwiczeniowe: 
podrozdział 5, ćw. 39 
Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego: 
Podręcznik:  
podrozdział 5, ćw. 1, 2, 5 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: praca, moc, energia. 
Cel: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: praca, moc, energia oraz 
umiejętności w rozwiązywaniu zadań dotyczących omawianych zagadnień. 
Realizacja podstawy programowej: III.1-5. 
Lekcja online na MS Teams 
Rozwiązywanie testów podręcznik str. 220-222. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Czy książki przetrwają? Zachęcanie do czytania w ramach Światowego Dnia 
Książki. 
 
Cele: 

• Uczeń potrafi wskazać datę Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich. 

• Uczeń poznaje ciekawostki związane z tym świętem. 

• Uczeń zaznajamia się ze Światowym Hymnem Książki (Wrocław 2016). 

• Uczeń wyraża swoje opinie na temat czytelnictwa. 

• Uczeń dyskutuje na temat preferowanych tytułów z literatury 
młodzieżowej. 

• Uczeń włącza się w akcję zachęcania do czytania. 

• Uczeń rozwija swoją kreatywność, tworząc mem/plakat 
reklamowy/zdjęcie/nagranie audio. 

 
Materiały dla uczniów: ciekawostki dotyczące Światowego Dnia Książki oraz 
Hymn Światowego Dnia Książki: 
https://www.youtube.com/watch?v=BCjRDBt3Gok 
 
Dyskusja podczas lekcji online na platformie Microsoft Teams oraz zadanie do 
wykonania: Zachęć swoich rówieśników do czytania książek/pokaż jak sam to 



robisz. Stwórz mem/plakat/zdjęcie/nagranie audio, które spowoduje, że twoi 
koledzy i koleżanki sięgną po książki 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 22-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Demokracja i jej oblicza. 
Lekcja online na MT 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Dwusieczna kąta - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wykorzystuje własności dwusiecznej kąta w zadaniach,- umie konstruować 
kąty o miarach 150, 300, 600, 900,450 oraz 22,50.Realizacja podstawy 
programowej: XV.1, XV.2. 

Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik zad. 2,4,5,6 str.220. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

środa, 22.04 
Temat: Artykuł- ćwiczenia redakcyjne 
Cele: Uczeń utrwali sobie: 
-czym jest artykuł  
-jaką kompozycję ma ta forma wypowiedzi -pozna charakterystyczne 
słownictwo 
-jaka jest różnica między artykułem a tradycyjną rozprawką  
-jak budować argumenty i dobierać do nich odpowiednie przykłady  
-jak sprawić, by temat artykułu zainteresował czytelnika  
-jak stworzyć ciekawy tytuł 
-czym jest lid, jak go stworzyć 
Lekcja onine na MS Teams Materiały:e- podręcznik z Nowej Ery, karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp  
 

 Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zjawisko załamania światła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje (jakościowo) zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków 
różniących się prędkością rozchodzenia się światła, 
- wskazuje kierunek załamania promienia światła, 
- posługuje się pojęciem kąta załamania promienia świetlnego, 
- formułuje prawo załamania światła, 
- projektuje i demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania 
przy zmianie kąta padania). 
Realizacja podstawy programowej: IX.6, IX.14a. 
Lekcja online na MS Teams 
Doświadczenie - zjawisko załamania światła (szklanka z wodą, łyżka, laser), 
notatka z podręcznika str. 247,248, zad.1,3 str.252,253. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-
bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc, e-book 
Nowa Era. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Study English in the UK – skills revision – rozwijanie umiejętności 
egzaminacyjnych. 
 
Lekcja online na MS Teams. 

https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc


 
Uczniowie rozwijają umiejętności egzaminacyjne. Zapoznają się z tekstami 
opisującymi wakacyjne szkoły językowe i dopasowują szkoły do konkretnych 
osób. Uzupełniają zdania korzystając z podanych słów, ale odmienionych w 
odpowiedniej formie. Tłumaczą fragmenty zdań na język angielski. Piszą 
własny tekst.  
 

 Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Tworzymy własny komiks - cd. 
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 22-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski 
(dodatkowy) 

Zadania egzaminacyjne - podróżowanie i turystyka, czasowniki modalne 
 
Cele:  

• Uczeń potrafi pracować nad doskonaleniem rozumienia ze słuchu - 
wyszukuje informacje ogólne i szczegółowe w usłyszanym tekście;  

• Uczeń rozwiązuje zadania na środki językowe i funkcje językowe, zna 
typy takich zadań; 

• Uczeń potrafi upewnić się, zapytać, uzyskać informację; 

• Uczeń zna słownictwo dotyczące turystyki i podróży; 

• Uczeń potrafi zapytać o drogę i wskazać drogę; 

• Uczeń potrafi wyrazić konieczność, brak konieczności, zakaz(must, 
have to, don’t have to, mustn’t) 

• Uczeń wykorzystuje informacje dostępne w sieci do nauki języka i 
samokształcenia. 

Zadania na MyEnglishLab: Video Based Activities i Exam Training (dział 6) 
Uczniowie wykonują samodzielnie, mają podpowiedzi w języku angielskim, 
ilość podejść nieograniczona, ocena za średnią z ostatnich podejść w zadaniu. 
Czas: 8.00-9.00, przedłużenie czasu możliwe na prośbę ucznia. 
  
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Dwusieczna kąta - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wykorzystuje własności dwusiecznej kąta w zadaniach,- umie konstruować 
kąty o miarach 150, 300, 600, 900,450 oraz 22,50.Realizacja podstawy 
programowej: XV.1, XV.2. 

Lekcja online na MS Teams 

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


Podręcznik zad. 2,4,5,6 str.220. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik. 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Demokracja i jej oblicza. 
Lekcja online na MT 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

 
środa, 22.04 
Temat: Artykuł- ćwiczenia redakcyjne 
Cele: Uczeń utrwali sobie: 
-czym jest artykuł  
-jaką kompozycję ma ta forma wypowiedzi -pozna charakterystyczne 
słownictwo 
-jaka jest różnica między artykułem a tradycyjną rozprawką  
-jak budować argumenty i dobierać do nich odpowiednie przykłady  
-jak sprawić, by temat artykułu zainteresował czytelnika  
-jak stworzyć ciekawy tytuł 
-czym jest lid, jak go stworzyć 
Lekcja onine na MS Teams Materiały:e- podręcznik z Nowej Ery, karta pracy, 
https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp 
 
 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: Sprawdzian wiadomości - dział 8 
 
Sprawdzian będzie obejmował: 

• słownictwo dotyczące przestępczości, spraw społecznych; 

• przymiotniki z przedrostkami przeczącymi un-, dis-, il-, ir-, im-, in-; 

• dialogi z przekonywaniem i podtrzymywaniem na duchu (zwroty str. 
104); 

• strona bierna w czasie present simple i past simple - umieć wstawić 
czasownik w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach; a także: 
przekształcić zdanie ze strony czynnej na bierną; 

• słuchanie; 

• Pisanie: e-mail o zdarzeniu z tematu “przestępczość” - temat będzie 
zadany, 3 informacje do przekazania. 

Sprawdzian (karta pracy) będzie wysłany uczniom na czat przed lekcją, 
odpowiedzi uczniowie też prześlą na czat – do końca lekcji lub po informacji o 
trudnościach technicznych termin może zostać wydłużony dla konkretnych 
uczniów. 
 
MS Teams, nagranie z eDesk lub MyEnglishLab - dźwięk udostępniony przez 
MS Teams. 
 
 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

Temat:” Zapiski z czasów dobrowolnej izolacji”. 
               “ Korona, której nie chcieliśmy” 
 
-Ćwiczenia z okazji Światowego Dnia Książki, 
-Wiersz, piosenka kryzysowa, plakat lub inny przekaz, 
-Tworzenie swoistego rodzaju relacji/pamiętnika/ książki, która będzie 
dokumentem opowiadającym jak reagowaliśmy na informacje docierające do 
nas zewsząd i różnymi kanałami. 
Materiały do lekcji dotyczące Światowego Dnia Książki oraz Hymn Światowego 
Dnia Książki: https://www.youtube.com/watch?v=BCjRDBt3Gok  
Lekcja na platformie MS Teams. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/szkolni-dziennikarze/DbiNO5EXp

