
Zadania dla klasy VII a na dzień 27-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Czytanie danych statystycznych - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, 
- umie ułożyć pytania do prezentowanych danych, 
- umie interpretować prezentowane informacje. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 1,3,4,5,6,12,15 str. 290-297. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Męski układ rozrodczy 

Cele: 

- poznanie budowy i funkcji męskiego układu rozrodczego, 

- poznanie budowy i funkcji gamety męskiej, 

sklasyfikowanie męskich cech płciowych na pierwszo-, drugo-, trzeciorzędne. 

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

skanu z zeszytu ćwiczeń. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7. 

Realizacja podstawy programowej: III.12.1, III.12.3 

Iwona Knura  
j. angielski 

Hi! I’m from Poland - My heart beats for beets - project. Jestem z Polski - Moje 
serce bije dla buraczków - projekt klasowy. 
 
 

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: “Musicie od siebie wymagać...” - J.P.II naszym drogowskazem. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić chociaż jeden wiersz J. P. II  

• Wyrazić wdzięczność naszemu patronowi 
Lekcja z okazji 100 rocznicy urodzin J.P. II 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Lekcje w edytorze. 

Zadanie domowe 

Lekcja online na MS Teams 

 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Podsumowanie projektu klasowego – Siódmoklasiści czytają 
przedszkolakom. 
 
Cele: 

• Zaprezentowanie wyników tygodniowej pracy uczniów; 

• Kształcenie umiejętności prezentacji samego siebie; 

• Zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony wystąpień uczniów; 

• Analiza przedsięwzięcia. 
 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams. 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 27-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 

Treść zadań do realizacji 



Przedmiot  
(wpisać) 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Czytanie danych statystycznych - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, 
- umie ułożyć pytania do prezentowanych danych, 
- umie interpretować prezentowane informacje. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 1,3,4,5,6,12,15 str. 290-297. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: How can we express probability? – speaking; jak możemy wyrazić 
prawdopodobieństwo? - ćwiczenia w mówieniu, praca z dialogiem.  
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie wykonują szereg ćwiczeń mających na celu zapamiętanie wyrażeń 
oraz sposobów, w jaki można wyrazić prawdopodobieństwo w języku 
angielskim. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: “Musicie od siebie wymagać...” - J.P.II naszym drogowskazem. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić chociaż jeden wiersz J. P. II  

• Wyrazić wdzięczność naszemu patronowi 
Lekcja z okazji 100 rocznicy urodzin J.P. II 

 

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Wie viel kostet das?(1/2) – Ile to kosztuje? 

Podstawa programowa: 1.6, 1.7, 2.3, 3.2, 5.2., 5.3, 6.4, 8.1, 9, 11, 12, 13 

Cele: 

• Nazywanie miary, wagi i opakowań produktów 

• Sporządzanie prostej listy zakupów 

•  Nazwy produktów spożywczych 

• Określenia wagi, miary 

• Nazwy opakowań 

• Odmiana zaimków osobowych w bierniku 

• Samodzielne formułowanie reguły gramatycznej  

• Korzystanie z notatek przed pisaniem prostego tekstu 

Lekcja online na MS Teams. Temat realizowany w 2h dydaktyczne. 

Materiały: podręcznik i książka ćwiczeń; materiały online. 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zmiany stanów skupienia ciał. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rozróżnia i opisuje zjawiska: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 
wrzenie, sublimacja, resublimacja. 
Realizacja podstawy programowej: IV.9. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 249-251, zad. 1-3 str. 252. 
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo, e-
book Nowa Era. 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Podsumowanie projektu klasowego – Siódmoklasiści czytają 
przedszkolakom. 
 
Cele: 

• Zaprezentowanie wyników tygodniowej pracy uczniów; 

https://www.youtube.com/watch?v=ojoGjFI0HSo


• Kształcenie umiejętności prezentacji samego siebie; 

• Zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony wystąpień uczniów; 

• Analiza przedsięwzięcia. 
 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams. 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 27-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Wybieramy władze lokalne. Moja gmina mój region. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Styczna do okręgu - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna twierdzenie o równości długości odcinków na ramionach kąta 
wyznaczonych przez wierzchołek kąta i punkty styczności,- umie konstruować 
okrąg styczny do prostej w danym punkcie,- umie ro 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad.2,8,9,11,12 str.235,236. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Celina 
Szafraniec  
j. polski 

Temat: Poezja Karola Wojtyły 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Uczeń: 
-poznaje wybrane wiersze papieża 
-dostrzega wartości uniwersalne omawianych wierszy 
-doskonali analizę i interpretację utworu 
 
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z optyki. 
Cel: Powtórzenie wiadomości z optyki i utrwalenie umiejętności konstrukcji 
obrazów powstających w zwierciadłach i soczewkach i rozwiązywania zadań. 
Realizacja podstawy programowej: IX.1-11. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik Test 3 str. 277, analiza tekstu – zastosowanie prawa odbicia i 
prawa załamania światła str278-280. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: How was your journey? - exchanging personal information – speaking; jak 
Ci minęła podróż? - ćwiczenia w mówieniu, praca z dialogiem. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat uczuć, jakie mogą towarzyszyć 
ludziom, kiedy doświadczają ważnych zmian w ich życiu (uczniowie podają 
przykłady takich sytuacji oraz emocji, jakie im towarzyszą). 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 zapytać o życie prywatne, 



doświadczenia, uczucia, plany, itp. 
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Ramka do własnego obrazu 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-rozbudzanie kreatywności uczniów 
-doskonalenie technik plastycznych 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 27-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
II 

T: Czas przyszły z will, be going to i czasem present continuous, pierwszy tryb 
warunkowy - ćwiczenia utrwalające. 
 
Karta pracy z zadaniami gramatycznymi, pisanie – email (typ egzaminacyjny) o 
rzeczach, które mają się zdarzyć. 
 
MS Teams 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Ile jest możliwości? 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wie, że wyniki doświadczeń losowych można przedstawić w różny sposób,- 
umie opisać wyniki doświadczeń losowych lub przedstawić je za pomocą 
tabeli,- umie obliczyć liczbę możliwych wyników, wykorzystując sporządzony 
przez siebie opis lub tabelę,- umie obliczyć liczbę możliwych wyników przy 
dokonywaniu dwóch wyborów, stosując regułę mnożenia,- umie obliczyć liczbę 
możliwych wyników, stosując regułę mnożenia oraz regułę 
dodawania.Realizacja podstawy programowej: XVI.1, XVI.2Lekcja online na 
MS Teams. Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad.1-6 str. 108-110Materiały 
pomocnicze: HYPERLINK "https://epodreczniki-mnozenia-regula-
dodawania/DizpZTzcg, multipodręcznik i multićwiczenia 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Wybieramy władze lokalne. Moja gmina mój region. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat: Poezja Karola Wojtyły 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Uczeń: 
-poznaje wybrane wiersze papieża 
-dostrzega wartości uniwersalne omawianych wierszy 
-doskonali analizę i interpretację utworu 
 
 
 
 

Iwona Knura  
j. angielski gr. 
I. 

T: Czas przyszły z will, be going to i czasem present continuous, pierwszy tryb 
warunkowy - ćwiczenia utrwalające. 
 
Karta pracy z zadaniami gramatycznymi, pisanie – email (typ egzaminacyjny) o 
rzeczach, które mają się zdarzyć. 
 
MS Teams  
 



Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

Temat: Tworzenie własnej galerii. 
I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki;  
-podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości 
dotyczące formy i struktury dzieła.  
1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych sztuka nowych 
mediów; 
2)Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca 
się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń: 
3) Projektowanie graficznych form użytkowych (zaproszenie, okładka, plakat); 
4)Kształtowanie przestrzennych form dekoracyjnych, 
5) Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.(proste techniki graficzne, , 
elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem 
wybranych graficznych programów komputerowych); 
6)Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej 
narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. 
Lekcja online na MS Teams. 
 

 

 


