
Zadania dla klasy VII a na dzień 29-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: praca, moc, energia. 
Plik w MS Teams. 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Odruchy (2). Przypomnienie wiadomości z regulacji nerwowo – hormonalnej. 

Cele: 

- odróżnianie odruchów warunkowych od bezwarunkowych, 

- omówienie znaczenia odruchów w życiu człowieka, 

- przypomnienie budowy i funkcjonowania układu hormonalnego, 

- przypomnienie budowy i funkcjonowania układu nerwowego. 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca, wspólne 

rozwiązywanie zadań w karcie pracy. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, karta pracy), filmy i 

animacje z Multiteki  - Puls życia 7 

Realizacja podstawy programowej:III.9.3, III.9.2, III.9.1, III.11.1-2 

Iwona Knura  
j. angielski 

Temat: A true story - reading. Prawdziwa historia - odbiór tekstów czytanych. 
  
Cele: 
- u. znajduje określone informacje w tekście;  
- u. zna czasowniki złożone blow up, come across, find out, give up, go back; 
- u. potrafi przekazać w j. polskim i angielskim treść przeczytanego tekstu; 
- u. potrafi opowiedzieć o sytuacji, gdy się zgubił. 
 MS Teams - videokonferencja, nagrania audio i video na eDesk; 
Podręcznik str. 109, ćwiczenia str. 103- zad.1, w domu – zad. 2,3/103 (na 
rozumienie tekstu) 
I.8, II.1, III.1-4, IV.3,6, VI.3, VIII.2, XIII, XIV  

Bożena 
Placek 
j. polski 

Temat: Jakie utwory A. Mickiewicza poznaliśmy? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie : 

• Wymienić poznane utwory wieszcza 

• Określić problematykę każdego z nich  

• Podać definicję ballady, sonetu 

• Wskazać środki stylistyczne w utworach 
Pomoce:  

• Podręcznik  

• Karta pracy do wypełnienia 
 

Tomasz 
Kozielski 
Informatyka 

Temat: Święto Konstytucji 3 maja – jak obchodzić w wirtualnym świecie. 
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
Lekcja online na MS Teams 

Dagmara 
Niedziela 
kreatywność 

T: Idziemy do teatru…Zarażanie kulturą online. 
  
  
Uczniowie w ramach zajęć z kreatywności obejrzą spektakl Teatru 
Narodowego „Daily soup” Małgorzaty Bogajewskiej, który jest dostępny na 
ninateka.pl: 
https://ninateka.pl/film/daily-soup-malgorzata-bogajewska 

https://ninateka.pl/film/daily-soup-malgorzata-bogajewska


  
  
Cele: 
-nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką; 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej; 
- rozbudzanie zainteresowań teatrem; 
- Uczeń: 
· wie, jak kulturalnie zachować się podczas przedstawienia, 
· potrafi rozmawiać na określony temat z wykorzystaniem nowego fachowego 
słownictwa teatralnego, 
· potrafi wyrazić własną, krótką opinię na temat oglądanego spektaklu, 
· uczeń nabiera nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze 
sztuką teatralną, 
· potrafi interpretować problemy niewerbalne: mimika, gesty. 
  
  
Na kolejnych zajęciach uczniowie krótko wyrażą swoją opinię o przedstawieniu 
oraz wskażą problemy współczesnego świata poruszane w widowisku 
teatralnym. 
 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 29-04-2020r. 

 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu: praca, moc, energia. 
Plik w MS Teams. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Asking for, giving and refusing permission – speaking; uczymy się pytać, 
udzielać i odmawiać pozwolenia - ćwiczenia w mówieniu. 
 
Lekcja online na MT 
 
Uczniowie analizują zdjęcie w podręczniku, następnie zapoznają się z 
dialogiem – nauczyciel udostępnia uczniom plik dźwiękowy. Uczniowie 
opowiadają o czym był dialog, odpowiadają na pytania nauczyciela, tłumaczą 
trudniejsze zwroty, czytają dialog z podziałem na role. Na podstawie dialogu 
starają się podać przykłady pytań o pozwolenie, następnie udzielają 
przykładowych odpowiedzi twierdzących i przeczących. Uczniowie uzupełniają 
przykładową rozmowę brakującymi elementami, utrwalając poznane zwroty. 
Następnie układają dialogi samodzielnie wykorzystując poznane na lekcji 
zwroty i wyrażenia. 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Jakie utwory A. Mickiewicza poznaliśmy? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie : 

• Wymienić poznane utwory wieszcza 



• Określić problematykę każdego z nich  

• Podać definicję ballady, sonetu 

• Wskazać środki stylistyczne w utworach 
Pomoce:  

• Podręcznik  

• Karta pracy do wypełnienia  

Katarzyna 
Franica 
j. niemiecki 

Temat: Rozdział powtórzeniowy „Teste dich selbst 4”  
podsumowanie rozdziału Schule-szkoła;  
Cele lekcji:  

• przypomnienie podstawowych strategii uczenia się,  

• sprawdzenie poziomu własnych umiejętności i sprawności ucznia 
Zakres tematyczny z poszczególnych podrozdziałów: przedmioty i oceny 
szkolne, przybory szkolne, plan lekcji, 
cechy nauczyciela i wykonywane przez niego czynności, wyrażanie próśb, 
udzielanie rad, tryb rozkazujący, liczba mnoga rzeczowników, zaimki 
dzierżawcze. 
Test samooceny – cele szczegółwe rozdziału: 

•  wymienić przedmioty szkolne 

• zrozumieć system ocen w krajach niemieckojęzycznych 

• poprosić dorosłą osobę o pomoc 

• wymienić niektóre przymiotniki określające cechy charakteru 

• poprosić kolegę o jakąś rzecz 

• zapytać o upodobania innych 

• powiedzieć, jakie są jego i innych upodobania 

• wymienić nazwy przyborów szkolnych 

• odpowiedzieć na pytania dotyczące swojej klasy 

• odmienić zaimki dzierżawcze podać swój plan lekcji 

• zrozumieć i objaśnić system ocen w krajach niemieckojęzycznych 

• podać ulubiony przedmiot w szkole 

• zinterpretować plan lekcji (ile godzin, jakie, kiedy) 

• poprosić dorosłą osobę o pomoc 

• wymienić cechy charakteru nauczyciela 

• uzasadnić, dlaczego lubi lub nie lubi określonych przedmiotów 
szkolnych 

• podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku 

• poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych 

• udzielać rad 

• określić upodobania innych 

• zapytać o upodobania innych 

• opisać własną klasę 

• zapytać innych o ich klasę 

• podać l. mnogą rzeczownika 

• odmienić i poprawnie stosować zaimki dzierżawcze 
Praca z materiałem ćwiczeniowym w książce ćwiczeń.Lekcja online na MS 
Teams. 
Zadanie – test samooceny do wypełnienia na platformie 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z potęg i pierwiastków. 
Cel: powtórzenie wiadomości z potęg i pierwiastków oraz utrwalenie 
umiejętności rozwiązywania zadań dotyczących potęg i pierwiastków. 
Realizacja podstawy programowej: II.1-5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia 1-11 str. 108,109. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO. 

Dagmara T: Idziemy do teatru…Zarażanie kulturą online. 



Niedziela 
kreatywność 

  
  
Uczniowie w ramach zajęć z kreatywności obejrzą spektakl Teatru 
Narodowego „Daily soup” Małgorzaty Bogajewskiej, który jest dostępny na 
ninateka.pl: 
https://ninateka.pl/film/daily-soup-malgorzata-bogajewska 
  
  
Cele: 
-nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką; 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej; 
- rozbudzanie zainteresowań teatrem; 
- Uczeń: 
· wie, jak kulturalnie zachować się podczas przedstawienia, 
· potrafi rozmawiać na określony temat z wykorzystaniem nowego fachowego 
słownictwa teatralnego, 
· potrafi wyrazić własną, krótką opinię na temat oglądanego spektaklu, 
· uczeń nabiera nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze 
sztuką teatralną, 
· potrafi interpretować problemy niewerbalne: mimika, gesty. 
  
  
Na kolejnych zajęciach uczniowie krótko wyrażą swoją opinię o przedstawieniu 
oraz wskażą problemy współczesnego świata poruszane w widowisku 
teatralnym. 
 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 29-04-2020r. 

 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Święto Konstytucji 3 maja. 
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
Lekcja online na MS Teams 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Środek symetrii figury - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii,- umie 
podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i 
środkowosymetrycznymi lub mających jedną z tych cech,- stosuje własności 
figur środkowosymetrycznych w zadaniach. 
Realizacja podstawy programowej: XV.4. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad.3,5,6,10,11 str.225,226, test powtórzeniowy z symetrii – 
szalone liczby. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO, https://szaloneliczby.pl/symetrie-
sprawdzian-klasa-8/. 

Celina 
Szafraniec  

Temat: Czy istnieje  idealny świat? 
Lekcja online na MS Teams 

https://ninateka.pl/film/daily-soup-malgorzata-bogajewska
https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/
https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/


j. polski Cele: 
uczeń 
-rozmawia o problemach egzystencjalnych 
-odnajduje w tekście odwołania do wartości uniwersalnych 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-formułuje argumenty i kontrargumenty 
-wyciąga wnioski z dyskusji 
-wyraża i uzasadnia swoje zdanie 
Materiały: podręcznik s. 184, karta pracy , multiteka Nowej Ery-film 
 

 Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Soczewki i ich rodzaje. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wymienia rodzaje soczewek, 
- posługuje się pojęciami: ogniska i ogniskowej, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez 
soczewkę skupiającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, 
- wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na 
ekranie, dobierając położenie soczewki i przedmiotu, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez 
soczewkę rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, 
- konstruuje za pomocą soczewki rozpraszającej ostry obraz przedmiotu na 
ekranie, dobierając położenie soczewki i przedmiotu. 
Realizacja podstawy programowej: IX.7, IX.14b. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka z podręcznika str. 254,258. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-
powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh, 
https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg,  
e-book Nowa Era. 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: The circus – exam skills; cyrk – rozwijamy umiejętności czytania i słuchania 
ze zrozumieniem. 
 
Lekcja online na MT. 
 
Uczniowie pod nadzorem nauczyciela rozwiązują szereg ćwiczeń rozwijających 
umiejętności egzaminacyjne. Nauczyciel udostępnia uczniom plik dźwiękowy, 
następnie na podstawie wysłuchanego tekstu uczniowie zaznaczają poprawną 
wersję uzupełnienia zdań. Po przeczytaniu wiadomości młodzież stara się 
uzupełniać luki w podanych zdaniach wyrażeniami w języku polskim. 
Następnie do każdego akapitu w udostępnionym tekście uczniowie 
dopasowują właściwy nagłówek.  
 

Celina 
Szafraniec 
kreatywność 

Temat: Historia pewnego obrazu 

Przekaz w formie obrazu  w dobie izolacji na postawie wybranych utworów. 

Lekcja online na MS Teams 

Cele: 

uczeń 
-rozmawia o problemach egzystencjalnych 
-odnajduje w dziele odwołania do wartości uniwersalnych 
-wyszukuje w Internecie  potrzebne informacje 
-formułuje argumenty i kontrargumenty 
-wyciąga wnioski 
-wyraża i uzasadnia swoje zdanie 
-tworzy własną interpretację słynnego obrazu 
 

 

https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh
https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh
https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg


  

 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 29-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Iwona Knura  
j. angielski 
(dodatkowy) 

Temat: Drugi tryb warunkowy, zdania przydawkowe, życie rodzinne i 
towarzyskie – ćwiczenia utrwalające. 
Cele:  
- u. zna słownictwo z tematu „rodzina, przyjaciele” 
- u. potrafi tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytania w drugim trybie 
warunkowym; 
- u. potrafi tworzyć zdania przydawkowe z who, which, where 
- u. odnajduje informacje w tekście słuchanym i czytanym; 
- u. korzysta z różnych źródeł wiedzy; 
- u. potrafi samodzielnie uczyć się języka. 
 
MS Teams, nagrania i zadania online na MyEnglishLab (dział 7, Online 
Workbook) 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Środek symetrii figury - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii,- umie 
podawać przykłady figur będących jednocześnie osiowo- i 
środkowosymetrycznymi lub mających jedną z tych cech,- stosuje własności 
figur środkowosymetrycznych w zadaniach. 
Realizacja podstawy programowej: XV.4. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad.3,5,6,10,11 str.225,226, test powtórzeniowy z symetrii – 
szalone liczby. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO, https://szaloneliczby.pl/symetrie-
sprawdzian-klasa-8/. 

Tomasz 
Kozielski 
WOS 

Temat: Święto Konstytucji 3 maja. 
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
Lekcja online na MS Teams 
 

Celina 
Szafraniec  
j. polski  

Temat: Czy istnieje  idealny świat? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
uczeń 
-rozmawia o problemach egzystencjalnych 
-odnajduje w tekście odwołania do wartości uniwersalnych 
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje 
-formułuje argumenty i kontrargumenty 
-wyciąga wnioski z dyskusji 
-wyraża i uzasadnia swoje zdanie 
Materiały: podręcznik s. 184, karta pracy , multiteka Nowej Ery-film 
 
 
 

Iwona Knura  Temat: A short story about friendship - writing. Krótkie opowiadanie o przyjaźni 

https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/
https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/


j. angielski - wypowiedź pisemna. II tryb warunkowy – ćwiczenia.  
Cele: 
- u. potrafi opisać obrazki – wyrazić treść dotyczącą sytuacji pomagania i 
przyjaźni; 
- u. potrafi znaleźć informacje w tekście; 
- u. potrafi napisać krótki tekst o pomaganiu i przyjaźni; 
- u. potrafi wyrazić hipotetyczność sytuacji za pomocą konstrukcji II trybu war.  
MS Teams, nagrania na eDesk; 
Podręcznik str. 93 (pisanie), ćwiczenia str. 78 (drugi tryb warunkowy);  
I.5, II.1, III.1,4,5,6,7, IV.1,2, V.1,2,8, VI.1, VII.3,14, VIII.1,2, XIII, XIV 
 

Barbara 
Stawinoga 
kreatywność 

 

Temat: Nowe techniki w muzyce XX wieku. 

Audycja muzyczna. 

Przekaz muzyki w dobie izolacji na postawie wybranych utworów. 

Suchanie wybranych dzieł literatury muzycznej, w postaci oryginalnej i 

artystycznie opracowanych. 

Łączenie muzyki z innymi obszarami wiedzy. 

Orientacja w u tworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury 

muzycznej. 

Kontynuacja “ Zapiski z czasów zarazy” 

Lekcja prowadzona  na MS Teams. 

 
 

 

 


