
Zadania dla klasy VII a na dzień 02-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej. Walka o granicę 

wschodnią. 

Uczeń: 

• Zastanowi się, czy wysiłek militarny w zmaganiach o granice był 

potrzebny i miał wpływ na korzystniejsze rozwiązania dla Polski. 

• Dowie się, kiedy rozgrywała się wojna polsko‑bolszewicka i jakie było 

jej znaczenie dla istnienia międzywojennej Polski. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji: podręcznik, notatka w pliku. 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-

granicy-z-niemcami-i-czechoslowacja/D168UPBiP 

• Materiał dodatkowy 1:https://dzieje.pl/content/walki-o-granice-ii-rp-

zdj%C4%99cia-0 

• Materiał dodatkowy 2: https://dzieje.pl/aktualnosci/geneza-i-poczatek-

wojny-polsko-bolszewickiej  

• Materiał dodatkowy 3: https://www.youtube.com/watch?v=xKiEoud7Al0: 

Odc. 3 - Wojna polsko-bolszewicka - Polskie drogi do niepodległości 

• https://gwo.pl/ksztaltowanie-sie-granic-ii-rzeczpospolitej-p4448 

Realizacja podstawy programowej: XXVIII.2, XXVIII.3 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie pracy klasowej - graniastosłupy. 
Lekcja online na MS Teams. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Podsumowanie wiadomości z działu: Woda i roztwory wodne 

Cel: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości poznanych podczas omawiania 

kolejnych zagadnień działu. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań.  

Realizacja podstawy programowej: V. 1-7 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Topnienie i krzepnięcie. 
Cele, po lekcji uczeń:  
- rozróżnia i opisuje zjawiska topnienia i krzepnięcia jako procesy, w których 
dostarczenie energii w postaci ciepła nie powoduje zmiany temperatury, 
- posługuje się pojęciem ciepła topnienia i wyraża je w jednostkach układu SI, 
- podaje wzór na ciepło topnienia, 
- wie jak zademonstrować zjawiska topnienia i krzepnięcia, 
- porównuje topnienie kryształów i ciał bezpostaciowych, 
- wyznacza temperaturę topnienia wybranej substancji, 
- analizuje tabelę temperatur topnienia substancji, 
- sporządza wykresy zależności temperatury od czasu ogrzewania (oziębiania) 
dla zjawisk topnienia i krzepnięcia, 
- posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła 
topnienia, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z uwzględnieniem ciepła topnienia. 
Realizacja podstawy programowej: IV.9, IV.10a. 
Lekcja online na MS Teams.  
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 253-257, zad. 1-5 str. 258.  
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/film/DJ3RC6iJP, 
https://epodreczniki.pl/a/jak-obliczamy-cieplo-potrzebne-do-zmiany-
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temperatury-stopienia-lub-wyparowania-ciala/DElxPwUMP, e-book Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Rodzina wyrazów. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję rodziny wyrazów, rdzenia, wyrazów pokrewnych 

• Wskazać oboczności w rdzeniach 

• Do podanych wyrazów stworzyć ich rodziny 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU 
 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 
Lekcja online na TEAMS 
Cele: 
-opowiada o historycznym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego 
-wyjaśnia działanie Ducha Świętego w Kościele 
-opowiada o sposobach działania Ducha Świętego w żuci chrześcijanina 
Pomoce: 
-podręcznik, internet, platforma TEAMS 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 02-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Podsumowanie wiadomości z działu: Woda i roztwory wodne 

Cel: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości poznanych podczas omawiania 

kolejnych zagadnień działu. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań.  

Realizacja podstawy programowej: V. 1-7 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: PRO SPORT – exam skills - rozwijamy umiejętności egzaminacyjne.  
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie rozwiązują szereg ćwiczeń egzaminacyjnych dostępnych w ich 
podręcznikach: znajomość funkcji językowych - uczniowie uzupełniają dialogi 
angielskimi odpowiednikami podanych wyrażeń; słuchanie ze zrozumieniem – 
na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełniają luki w zdaniach; 
czytanie – na podstawie informacji zawartych w tekstach wybierają prawidłowe 
odpowiedzi spośród podanych propozycji. Nauczyciel udostępnia uczniom 
nagrania z platformy eDesk. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie pracy klasowej - graniastosłupy. 
Lekcja online na MS Teams. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Rodzina wyrazów. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać definicję rodziny wyrazów, rdzenia, wyrazów pokrewnych 

• Wskazać oboczności w rdzeniach 

• Do podanych wyrazów stworzyć ich rodziny 
Pomoce: 

• Podręcznik 

https://epodreczniki.pl/a/jak-obliczamy-cieplo-potrzebne-do-zmiany-temperatury-stopienia-lub-wyparowania-ciala/DElxPwUMP


• https://www.youtube.com/watch?v=asSvut8scIU 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.  

Cele: 

- poznanie sposobu funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego, 

- wskazanie roli żeńskich hormonów płciowych 

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

skanu z zeszytu ćwiczeń. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7. 

Realizacja podstawy programowj :III.12.2, III.12.3 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego 
Lekcja online na TEAMS 
Cele: 
-opowiada o historycznym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego 
-wyjaśnia działanie Ducha Świętego w Kościele 
-opowiada o sposobach działania Ducha Świętego w żuci chrześcijanina 
Pomoce: 
-podręcznik, internet, platforma TEAMS 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 02-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z optyki. 
Plik na MS Teams. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Inne groźne wypadki. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Rozpad bloku wschodniego. 

Lekcja online na MS Teams. 

 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Aminokwasy. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów 

Cele: - poznanie pojęć: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, 

peptydy, 

- poznanie budowy i właściwości aminokwasów na przykładzie glicyny. 

-podsumowanie wiadomości i umiejętności z alkoholi, kwasów karboksylowych, 

estrów, aminokwasów. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie zasobów  Mutliteki Chemia 

Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.1-6 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Czy wyrazy mogą tworzyć związki? Związek główny i związki 
poboczne 
Lekcja online na MS Teams 
cele: 
uczeń: 
-rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie 
-rozróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte 
-potrafi rozwinąć zdanie nierozwinięte 
-odróżnia związek główny i poboczny 
-potrafi nazwać typ związku wyrazowego 
Materiały: karta pracy,https://www.youtube.com/watch?v=4OBcvTM0_N0 – zd. 
poj.  

https://www.youtube.com/watch?v=4OBcvTM0_N0


https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-
glowny/DrGE2NOan  
podstawa programowa: II.1.8, II.1.9, II.1.10, 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 02-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sprawdzian wiadomości z optyki. 
Plik na MS Teams. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Aminokwasy. Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów 

Cele: - poznanie pojęć: aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, 

peptydy, 

- poznanie budowy i właściwości aminokwasów na przykładzie glicyny. 

-podsumowanie wiadomości i umiejętności z alkoholi, kwasów karboksylowych, 

estrów, aminokwasów. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie zasobów  Mutliteki Chemia 

Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.1-6 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Integracja europejska. Polska w NATO i UE. 
Uczeń dowie się: 

•  jak przebiegał proces integracji europejskiej, 

•  kiedy Polska przystąpiła do NATO, 

•  jakie są zalety przynależności do tych organizacji. 
Lekcja online na MS Teams. Materiał do lekcji: podręcznik str. 253-256, 
notatka udostępniona w pliku,  

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-
polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI 

• Materiał dodatkowy: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=616 
Realizacja podstawy programowej: XLII.1, XLII.2, XLII.3 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Czy wyrazy mogą tworzyć związki? Związek główny i związki 
poboczne 
Lekcja online na MS Teams 
cele: 
uczeń: 
-rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie 
-rozróżnia zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte 
-potrafi rozwinąć zdanie nierozwinięte 
-odróżnia związek główny i poboczny 
-potrafi nazwać typ związku wyrazowego 
Materiały: karta pracy,https://www.youtube.com/watch?v=4OBcvTM0_N0 – zd. 
poj.  
https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-
glowny/DrGE2NOan  
podstawa programowa: II.1.8, II.1.9, II.1.10, 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 
Lekcja online na MS Teams. 
Materiały pomocnicze: Testy “Na ostatniej prostej” Nowa Era. 

Tomasz Temat: Inne groźne wypadki. 
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Kozielska 
Edb/informatyka 

Lekcja online na MS Teams. 

 

 

 


