
Zadania dla klasy VII a na dzień 09-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej. Zapoznanie z 

przewidywanymi ocenami rocznymi. 

Uczeń: 

• dowiem się, z jakimi trudnościami gospodarczymi musiała się mierzyć II 

RP i jakie były pomysły na ich przezwyciężenie,  

• pozna największe osiągnięcia gospodarcze tego okresu, 

• zrozumie, jak bardzo było zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo 

społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji; podręcznik s.245-254, notatka 

i karta pracy w pliku, 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/budowa-gdyni-i-inne-

osiagniecia-gospodarcze-ii-rp/D1Be8hWi4 

• Materiał dodatkowy1: 

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1136421,Gdynia-chluba-II-

Rzeczpospolitej 

• Materiał dodatkowy 2:  

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2400128,Dzien-

Niepodleglosci-10-sukcesow-II-RP-o-ktorych-moglesas-nie-wiedziec 

• Lekcja z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/mniejszosci-narodowe-

ii-rp-i-konflikty-na-tle-narodowosciowym/DRP76tecq 

• Materiał dodatkowy 3: 

https://historia.na6.pl/struktura_spoleczna_w_ii_rp 

Realizacja podstawy programowej:XXX.1, XXX.2, XXX.3, XXX.4 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zdarzenia losowe - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie zdarzenia losowego, 
- umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu, 
- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. 
Realizacja podstawy programowej: XII.1, XII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad. 1-6 str. 310,311. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Elektrolity i nieelektrolity 

Cele:  

- poznanie pojęć elektrolit, nieelektrolit, wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn, 

- odróżnianie odczynu roztworu na podstawie barwy wskaźników, 

- omówienie zastosowań wskaźników: oranżu metylowego, uniwersalnych 

papierków wskaźnikowych, fenoloftaleiny, do określania odczynu. 

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

Wykorzystanie podręcznika str. 202-208, Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: VI.5-7 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Podsumowanie wiadomości z termodynamiki. 
Realizacja podstawy programowej: IV.3,IV.4,IV.6,IV.7,IV.8,IV.9 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik test 1,2 str. 267,268. 
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Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Projekcja  filmu “Oskar i pani Róża”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić czas, miejsce i bohaterów  

• Wskazać główny watek filmu’ 

• Wykazać się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka 
Pomoce: 

• Film udostępniony przez n-la  

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
Cele:  
-Uczeń zna (krótką) historię ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Pańskiej 
-Uczeń zna znaczenie i cel Bożego Ciała 
Pomoce: podręcznik, internet, platforma Teams 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 09-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Elektrolity i nieelektrolity 

Cele:  

- poznanie pojęć elektrolit, nieelektrolit, wskaźniki kwasowo-zasadowe, odczyn, 

- odróżnianie odczynu roztworu na podstawie barwy wskaźników, 

- omówienie zastosowań wskaźników: oranżu metylowego, uniwersalnych 

papierków wskaźnikowych, fenoloftaleiny, do określania odczynu. 

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

Wykorzystanie podręcznika str. 202-208, Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: VI.5-7 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: “The Queen” - video worksheet; poznajemy sylwetkę królowej Elżbiety II. 
 
Lekcja online na MS Teams.  
 
Uczniowie poznają sylwetkę Elżbiety II - królowej Wielkiej Brytanii - zapoznają 
się z fragmentami filmu w wersji anglojęzycznej - “The Queen”; następnie 
wspólnie z nauczycielem dyskutują i przedstawiają swoje refleksje po 
obejrzeniu filmu. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zdarzenia losowe - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie zdarzenia losowego, 
- umie określić zdarzenia losowe w doświadczeniu, 
- umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia. 
Realizacja podstawy programowej: XII.1, XII.2. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik zad. 1-6 str. 310,311. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Projekcja  filmu “Oskar i pani Róża”. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić czas, miejsce i bohaterów  



• Wskazać główny watek filmu’ 

• Wykazać się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka 
Pomoce: 

• Film udostępniony przez n-la 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Rozwój człowieka – od narodzin do starości 

Cele: 

- poznanie etapów rozwojowych człowieka, 

- wyróżnienie rodzajów dojrzałości, 

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

Wykorzystanie podręcznika str.230-234, Multiteki Nowej Ery 7, 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQ . 

Realizacja podstawy programowej: III.12.5 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
Cele:  
-Uczeń zna (krótką) historię ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Pańskiej 
-Uczeń zna znaczenie i cel Bożego Ciała 
Pomoce: podręcznik, internet, platforma Teams 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 09-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z elektrostatyki i prądu elektrycznego. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat lekcji: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat lekcji: Europa po rozpadzie ZSRS.. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Budowa i właściwości białek 

Cele: 

- wyjaśnienie pojęcia białka, 

- określenie składu pierwiastkowego białek, 

- poznanie rodzajów, właściwości i zastosowań białek, 

- poznanie różnicy międzi denaturacją a koagulacją białek. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji udostępnione w pliku 

(notatka). Wykorzystanie podręcznika str. 196-201, Multiteki Chemii Nowej 

Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: X.5-6 

Celina Szafraniec 
j. polski 

Temat: Poćwicz przed egzaminem 
Lekcja online na MS Teams 
Cele uczeń: 
-zna zadania typu egzaminacyjnego 
-wie, jak formułować argument, uzasadniać własne stanowisko 
-utrwala najważniejsze zagadnienia z gramatyki: kategoria słowotwórcze 
wyrazów, funkcje formantów słowotwórczych, upodobnienia, uproszczenia, 
-rozpoznaje i nazywa części mowy i zdania 
-określa typy wypowiedzeń, dokonuje przekształceń 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-czlowieka-po-narodzinach/DJU6OoioQ


-zgodnie z zasadami interpunkcji zapisuje zdania podrzędnie i współrzędnie 
złożone 
-poprawnie tworzy imiesłowowe równoważniki zdań 
Materiały: materiały ćwiczeniowe OKE, karta pracy 
,https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/ 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 09-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna 
Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z elektrostatyki i prądu elektrycznego. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Budowa i właściwości białek 

Cele: 

- wyjaśnienie pojęcia białka, 

- określenie składu pierwiastkowego białek, 

- poznanie rodzajów, właściwości i zastosowań białek, 

- poznanie różnicy międzi denaturacją a koagulacją białek. 

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

Wykorzystanie podręcznika str. 196-201, Multiteki Chemii Nowej Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: X.5-6 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Wyzwania współczesnego świata. Zapoznanie z przewidywanymi ocenami 

rocznymi. 

Uczeń: 

• dowiem się, jakie są problemy współczesnego świata i jakie podejmuje się 

próby, 

• pozna nierówności społeczne na świecie i ich konsekwencje, 

• zrozumie, jakie są zagrożenia terroryzmem w państwach rozwiniętych. 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji; podręcznik s.262-265, notatka  w 

pliku, 

Realizacja podstawy programowej:XXXVI.13 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Poćwicz przed egzaminem 
Lekcja online na MS Teams 
Cele uczeń: 
-zna zadania typu egzaminacyjnego 
-wie, jak formułować argument, uzasadniać własne stanowisko 
-utrwala najważniejsze zagadnienia z gramatyki: kategoria słowotwórcze wyrazów, 
funkcje formantów słowotwórczych, upodobnienia, uproszczenia, 
-rozpoznaje i nazywa części mowy i zdania 
-określa typy wypowiedzeń, dokonuje przekształceń 
-zgodnie z zasadami interpunkcji zapisuje zdania podrzędnie i współrzędnie 
złożone 
-poprawnie tworzy imiesłowowe równoważniki zdań 
Materiały: materiały ćwiczeniowe OKE, karta pracy 
,https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/ 
 

Anna 
Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórki przed egzaminem. 
Lekcja online na MS Teams 
Materiały pomocnicze: 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/
https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf


_matematyka.pdf 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informat
yka 

Temat lekcji: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia. 

Lekcja online na MS Teams 

 

 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

