
Zadania dla klasy VII a na dzień 07-04-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Kultura polska na przełomie XIX/XX wieku.  

Lekcja prowadzona na MS Teams online 

Cele:   

- jak rozwijała się polska kultura pod zaborami 

- jakie były dokonania polskiego pozytywizmu 

- jakie były osiągnięcia polskiej sztuki ma przełomie XIX i XX w. 

Praca z podręcznikiem s.148-151 pod kierunkiem nauczyciela.  

Realizacja podstawy programowej:  XXIII.4 

 Prezentacja Kultura polska :https://prezi.com/fezdz2cz24ae/temat-kultura-polska-na-

przeomie-xix-i-xx-wieku/ 

Malarstwo polskie w drugiej połowie XIX w i na początku XX.: 

https://www.youtube.com/watch?v=qjIRKPOBy2A 

Józef Chełmoński – malarstwo   https://www.youtube.com/watch?v=CzWIoZ5clsw 

 

 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 
Cele: 
- uczeń zna wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu, 
- uczeń rozumie powstanie wzoru na potęgowanie iloczynu i ilorazu, 
- uczeń umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
wykładnikach, 
- uczeń umie potęgować iloczyn i iloraz, 
- uczeń umie zapisać iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach w postaci 
jednej potęgi. 
Realizacja podstawy programowej: I.3. mnoży potęgi o różnych podstawach i 
jednakowych wykładnikach. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia podstawowe zad. 1,2,4,5 str.96,97 
Materiały pomocnicze: film https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-
samych-wykladnikach/D1Hv2IMte, multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Obliczenia stechiometryczne. Prawo zachowania masy – ćwiczenia.  

  

Cele: ( Po lekcji uczeń): - zapisuje za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i 

wzorów chemicznych równania reakcji, 

-wykonuje obliczenia stechiometryczne, 

- wykonuje obliczenia z zastosowaniem prawa zachowania masy i prawa stałości 

składu związku chemicznego. 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word). Wideorozmowa ze wspólnym pracowaniem na danym dokumencie. 

Materiał dodatkowy:  film https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I 

Realizacja podstawy programowej: III.7 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wyraża ją w jednostkach układu SI, 
- posługuje się pojęciami energii kinetycznej, potencjalnej grawitacji i sprężystości, 
- wie od czego zależy energia potencjalna grawitacji, 
- opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii potencjalnej ciała, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na energię potencjalną 
grawitacji 
- wyznacza zmianę energii potencjalnej grawitacji, 
- analizuje przemiany energii ciała podniesionego na pewną wysokość, a następnie 

https://prezi.com/fezdz2cz24ae/temat-kultura-polska-na-przeomie-xix-i-xx-wieku/
https://prezi.com/fezdz2cz24ae/temat-kultura-polska-na-przeomie-xix-i-xx-wieku/
https://www.youtube.com/watch?v=qjIRKPOBy2A
https://www.youtube.com/watch?v=CzWIoZ5clsw
https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-wykladnikach/D1Hv2IMte
https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-wykladnikach/D1Hv2IMte
https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I


upuszczonego 
- opisuje wykonaną pracę jako zmianę energii potencjalnej grawitacji. 
Realizacja podstawy programowej: III.3, III.4. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 1,2,3,4,5 str. 213. 
Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8, 
https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat : Zapoznajemy się z treścią “Reduty Ordona” A. Mickiewicza. 
 
Lekcja online na MS Teams  
Uczeń po lekcji : 

• Zna treść “Reduty Ordona” 

• Umie przedstawić bohaterów utworu 
Pomoce dydaktyczne:  

• Podręcznik  “ Nowe słowa na start” 

• epodreczniki.pl 

• https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg&t=316s 
 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Triduum Paschalne 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 

• Uczeń zna wydarzenia Triduum Paschalnego i rozumie ich znaczenie dla 
swojej wiary 

• Uczeń rozumie symbolikę liturgii okresu Triduum i Wielkanocy 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• internet 
 
 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 07-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Obliczenia stechiometryczne. Prawo zachowania masy – ćwiczenia.  

  

Cele: ( Po lekcji uczeń): - zapisuje za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i 

wzorów chemicznych równania reakcji, 

-wykonuje obliczenia stechiometryczne, 

- wykonuje obliczenia z zastosowaniem prawa zachowania masy i prawa stałości 

składu związku chemicznego. 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word). Wideorozmowa ze wspólnym pracowaniem na danym dokumencie. 

Materiał dodatkowy: film https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I 

Realizacja podstawy programowej: III.7 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: A school day in 2035? - grammar time. Poznajemy czas przyszły - future simple.  
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie rozmawiają na temat szkoły, ich ulubionych przedmiotów, itp. Następnie 
zapoznają się z tekstem opisującym szkołę za 15 lat. Oglądają również film na 
youtube, który prezentuje czas przyszły - future simple (zastosowanie, budowę zdań 
twierdzących, przeczeń, pytań). Z pomocą nauczyciela uczniowie rozwiązują ćwiczenia 
utrwalające poznany czas przyszły. 

https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8
https://epodreczniki.pl/a/energia-potencjalna-grawitacji-i-sprezystosci/DwjYoNnK1
https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I


 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu. 
Cele: 
- uczeń zna wzór na potęgowanie iloczynu i ilorazu, 
- uczeń rozumie powstanie wzoru na potęgowanie iloczynu i ilorazu, 
- uczeń umie zapisać w postaci jednej potęgi iloczyny i ilorazy potęg o takich samych 
wykładnikach, 
- uczeń umie potęgować iloczyn i iloraz, 
- uczeń umie zapisać iloczyn i iloraz potęg o tych samych wykładnikach w postaci 
jednej potęgi. 
Realizacja podstawy programowej: I.3. mnoży potęgi o różnych podstawach i 
jednakowych wykładnikach. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia podstawowe zad. 1,2,4,5 str.96,97 
Materiały pomocnicze: film https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-
samych-wykladnikach/D1Hv2IMte, multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat : Zapoznajemy się z treścią “Reduty Ordona’ A. Mickiewicza. 
 
Lekcja online na MS Teams  
Uczeń po lekcji : 

• Zna treść “Reduty Ordona” 

• Umie przedstawić bohaterów utworu 
Pomoce dydaktyczne:  

• podręcznik “Nowe słowa na start” 

• epodreczniki.pl 

• https://www.youtube.com/watch?v=O3efQ8yXmFg&t=316s 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego (2). Zaburzenia układu 

hormonalnego 

Cele:- poznanie budowy i funkcjonowania gruczołów dokrewnych, 

- wskazanie położenia gruczołów, 

- omówienie sposobu działania układu dokrewnego jako całości na organizm, 

- opisanie skutków nadmiaru i niedoboru hormonów. 

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne. 

Lekcja online na MS Teams 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (schemat, notatka do zeszytu - Word), 

epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL  

  

Realizacja podstawy programowej: III.11.I, III.11.2 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Triduum Paschalne 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 

• Uczeń zna wydarzenia Triduum Paschalnego i rozumie ich znaczenie dla 
swojej wiary 

• Uczeń rozumie symbolikę liturgii okresu Triduum i Wielkanocy 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• internet 
 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 07-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie i ich konstrukcje. 
Cele, po lekcji uczeń: 

https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-wykladnikach/D1Hv2IMte
https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-wykladnikach/D1Hv2IMte
https://epodreczniki.pl/a/jak-dzialaja-hormony/D19PuZPjL


- analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie 
odbitych od zwierciadła płaskiego, 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone w zwierciadle płaskim, 
 - opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej. 
Realizacja podstawy programowej: IX.2, IX.4, IX.5. 
Lekcja na MS Teams online. 

Notatka z konstrukcją str.230 podręcznik. 

Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ, 
epodreczniki.pl 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

EDB 
Temat lekcji:Agorytm RKO osoby dorosłej 
Informatyka: 
Temat lekcji: Grafika użytkowa 
Lekcja: MT 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat lekcji: Świat po II w. św.- spr. Wiad. 
Lekcja MT 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Szereg homologiczny alkoholi 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- opisuje budowę cząsteczki alkoholi,  

- zna definicję alkoholi, ich wzór ogólny, 

- wskazuje grupę funkcyjną alkoholi i podaje jej nazwę, 

- zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi, 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word); epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx  

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat lekcji: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o odmianie nazwisk? 
Cele: 
W czasie lekcji uczniowie: 

• przypomną sobie, jakie typy nazwisk występują w Polsce, skąd się wzięły 

• jak odmieniać nazwiska męskie, żeńskie  

• jak tworzyć nazwiska dla małżeństw  

• jak tworzyć nazwiska dla żon i córek 

• jak odmieniać nazwiska obce ( autorów znanych lektur i bohaterów) 

• poznają osobliwości w odmianie nazwisk  
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: e- podręcznik, podręcznik dla kl. 8 z Nowej Ery, karta pracy( udostępnione w 
pliku) 
Podstawa programowa: I.2.1, I.2.2,II. 1.2, II. 2.3 
 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

Temat: “Moja ścieżka kariery” 
Materiały pomocnicze: https://mapakarier.org 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 07-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła płaskie i ich konstrukcje. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a następnie 
odbitych od zwierciadła płaskiego, 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone w zwierciadle płaskim, 
 - opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx


Realizacja podstawy programowej: IX.2, IX.4, IX.5. 
Lekcja na MS Teams online. 

Notatka z konstrukcją str.230 podręcznik. 

Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ, 
epodreczniki.pl 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Szereg homologiczny alkoholi 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- opisuje budowę cząsteczki alkoholi,  

- zna definicję alkoholi, ich wzór ogólny, 

- wskazuje grupę funkcyjną alkoholi i podaje jej nazwę, 

- zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi, 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word); epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx  

Realizacja podstawy programowej: IX.1, IX.2 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Polska w czasach stalinizmu 
Uczeń dowie się: 
-  w jakich okolicznościach powstała PZPR; 
- dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR; 
- jakie nastąpiły przemiany gospodarcze i społeczne; 
- Jakie było znaczenie kultu jednostki 
Podręcznik s.176-181 
Notatka do wklejenia 
Realizacja podstawy programowej: XXXVIII.1, XXXVIII.2 
Lekcja z e-podręcznika 
 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat lekcji: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o odmianie nazwisk? 
Cele: 
W czasie lekcji uczniowie: 

• przypomną sobie, jakie typy nazwisk występują w Polsce, skąd się wzięły 

• jak odmieniać nazwiska męskie, żeńskie  

• jak tworzyć nazwiska dla małżeństw  

• jak tworzyć nazwiska dla żon i córek 

• jak odmieniać nazwiska obce ( autorów znanych lektur i bohaterów) 

• poznają osobliwości w odmianie nazwisk  
Lekcja online na platformie MS Teams 
Materiały: e- podręcznik, podręcznik dla kl. 8 z Nowej Ery, karta pracy 
Podstawa programowa: I.2.1, I.2.2,II. 1.2, II. 2.3 
 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

EDB 
Temat lekcji:Agorytm RKO osoby dorosłej 
Informatyka: 
Temat lekcji: Grafika użytkowa 
Lekcja MT 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

Temat: “Moja ścieżka kariery” 
Materiały pomocnicze: https://mapakarier.org 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DHDcDTyOx
https://epodreczniki.pl/a/okres-stalinizmu-w-polsce/DFfxlyd6I

