
Zadania dla klasy VII a na dzień 24-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zagadki matematyczne. 
https://szaloneliczby.pl/zagadki-matematyczne/ 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Higiena i choroby układu rozrodczego 

Cele: 

- wyjaśnienie zasad profilaktyki układu rozrodczego, 

- poznanie chorób układu rozrodczego 

- wskazanie źródeł zakażenia układu rozrodczego, 

Materiały do lekcji udostępnione w pliku na MS Teams.  

Realizacja podstawy programowej: III.12.6, III.12.7 

Iwona Knura  
j. angielski 

Utrwalenie wiadomości z języka angielskiego. 
Lekcja online na MS Teams. 

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: Wywiad i jego cechy. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Przeprowadzić wywiad ze wskazaną osobą 

• Wymienić najważniejsze elementy tej formy 
Pomoce: 

• Przykładowy wywiad 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat lekcji: Multimedialna prezentacja gimpa. 

Lekcja na MS Teams. 

 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Idziemy do muzeum…Zarażanie kulturą online. 
  
Cele: 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt ze zbiorami w Muzeum 
Pana Tadeusza we Wrocławiu; 
- przypomnienie terminów: eksponat, wystawa; 
- poznanie wystaw prezentowanych przez Narodowy Zakład im. Ossolińskich w 
Muzeum Pana Tadeusza; 
- zetknięcie z kulturą XVIII i XIX wieku oraz historią walki o niepodległą Polskę 
poprzez wirtualny kontakt ze sztuką; 
- poznanie mody damskiej i męskiej z przełomu XVIII/XIX wieku. 
  
Lekcja online na platformie Microsoft Teams, podczas której uczniowie odbędą 
wirtualny spacer po Muzeum Pana Tadeusza: 
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/spacer-po-muzeum/, zapoznają 
się także z konkretnymi wystawami dotyczącymi mody damskiej i męskiej 
przełomu XVIII/XIX wieku oraz fryzur kobiecych z tamtego okresu: 
https://www.youtube.com/watch?v=E-zs9kzLGSI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=MOu1mM0coyQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=76zT37kZAg4 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 24-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 

Treść zadań do realizacji 

https://szaloneliczby.pl/zagadki-matematyczne/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/spacer-po-muzeum/
https://www.youtube.com/watch?v=E-zs9kzLGSI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOu1mM0coyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=76zT37kZAg4


Przedmiot  
(wpisać) 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zagadki matematyczne. 
https://szaloneliczby.pl/zagadki-matematyczne/ 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Praca z arkuszem egzaminacyjnym – rozwijamy umiejętności 
egzaminacyjne. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Wywiad i jego cechy. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Przeprowadzić wywiad ze wskazaną osobą 

• Wymienić najważniejsze elementy tej formy 
Pomoce: 

• Przykładowy wywiad 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Teste dich selbst 5 – sprawdzenie wiadomości z rozdziału 5 – Jedzenie 
i picie. Podsumowanie nauczania w kl. 7. 
Podstawa programowa: 3.1, 9, 10, 12 
Cele lekcji 

• Praca z sekcją Teste dich selbst: 

• Samodzielne rozwiązanie testu 

• Sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności 

• Wypełnianie tabeli samooceny  

• Przygotowanie do sprawdzianu ustnego 
Lekcja online na MS Teams. Praca własna z materiałami umieszczonymi w 
zadaniach. 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z kinematyki. 

Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Idziemy do muzeum…Zarażanie kulturą online. 
  
Cele: 
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt ze zbiorami w Muzeum 
Pana Tadeusza we Wrocławiu; 
- przypomnienie terminów: eksponat, wystawa; 
- poznanie wystaw prezentowanych przez Narodowy Zakład im. Ossolińskich w 
Muzeum Pana Tadeusza; 
- zetknięcie z kulturą XVIII i XIX wieku oraz historią walki o niepodległą Polskę 
poprzez wirtualny kontakt ze sztuką; 
- poznanie mody damskiej i męskiej z przełomu XVIII/XIX wieku. 
  
Lekcja online na platformie Microsoft Teams, podczas której uczniowie odbędą 
wirtualny spacer po Muzeum Pana Tadeusza: 
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/spacer-po-muzeum/, zapoznają 
się także z konkretnymi wystawami dotyczącymi mody damskiej i męskiej 
przełomu XVIII/XIX wieku oraz fryzur kobiecych z tamtego okresu: 
https://www.youtube.com/watch?v=E-zs9kzLGSI&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=MOu1mM0coyQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=76zT37kZAg4 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 24-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  

Treść zadań do realizacji 

https://szaloneliczby.pl/zagadki-matematyczne/
https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/spacer-po-muzeum/
https://www.youtube.com/watch?v=E-zs9kzLGSI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MOu1mM0coyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=76zT37kZAg4


(wpisać) 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat lekcji: Ziemia – planeta ludzi. 

Lekcja na MS Teams. 

 

Anna 
Brzęczek 
matematyk
a 

Temat: Prawdopodobieństwo zdarzenia - ćwiczenia. 

Realizacja podstawy programowej: XVII.1, 2. 

Materiały pomocnicze i zadania: https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-
sprawdzian-klasa-8/ 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Zabawy wyrazami 
Lekcja online na MS Tems 
Cele: 
-budowanie poprawnych związków wyrazowych 
-zastępowanie wyrazów modnych rodzimymi 
-bogacenie słownictwa 
Materiały: 
e- podręczniki, karta pracy 
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z optyki. 
  Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: What are your plans for the future? - speaking; planujemy swoją przyszłość - 
ćwiczenia w mówieniu. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywnoś
ć 

Temat: Z wizytą w wirtualnym Soplicowie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-poznanie położenia Soplicowa 
-przypomnienie terminów związanych z muzeum: eksponat, wystawa, galeria 
-zwrócenie uwagi na ówczesną kulturę, modę, kuchnię 
Materiały: prezentacja, 
https://www.bing.com/images/search?q=Soplicowo+na+Litwie&form=HDRSC3&fir
st=1&scenario=ImageBasicHover, https://www.rmf.fm/bajeczna-
polska/show,364,cichowo-filmowe-soplicowo.html 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 24-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
II 

Utrwalenie wiadomości z języka angielskiego. 
Lekcja online na MS Teams. 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Prawdopodobieństwo zdarzenia - ćwiczenia. 

Realizacja podstawy programowej: XVII.1, 2. 

Materiały pomocnicze i zadania: https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-
sprawdzian-klasa-8/ 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat lekcji: Ziemia – planeta ludzi. 

Lekcja na MS Teams. 

 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat: Zabawy wyrazami 
Lekcja online na MS Tems 
Cele: 

https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-sprawdzian-klasa-8/
https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-sprawdzian-klasa-8/
https://www.bing.com/images/search?q=Soplicowo+na+Litwie&form=HDRSC3&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=Soplicowo+na+Litwie&form=HDRSC3&first=1&scenario=ImageBasicHover
https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-sprawdzian-klasa-8/
https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-sprawdzian-klasa-8/


-budowanie poprawnych związków wyrazowych 
-zastępowanie wyrazów modnych rodzimymi 
-bogacenie słownictwa 
Materiały: 
e- podręczniki, karta pracy 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
I. 

Utrwalenie wiadomości z języka angielskiego. 
Lekcja online na MS Teams. 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

Temat: Wirtualny spacer po warszawskiej Filharmonii Narodowej. 
Odkryj przestrzenie i miejsca na co dzień niedostępne! 
Lekcja online na MS Teams. 
 

 

 


