
Zadania dla klasy VII a na dzień 12-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Świat po I wojnie światowej  
Uczeń:  
• uporządkuję wiedzę o tym, jak wyglądał świat po I wojnie światowej,  
• przypomnę sobie, jak zmieniały się granice Polski.  
Lekcja prowadzona online na MS Teams  
Materiały do lekcji: podręcznik s. 188-191, notatka w plikach  

• Lekcja z e-podręcznika 
• Materiał dodatkowy 1 
• Materiał dodatkowy 2 

Realizacja podstawy programowej: XXVII. 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie sprawdzianu z potęg i pierwiastków. 
Lekcja online na MS Teams. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Rozpuszczalność substancji w wodzie 

Cele: 

- poznanie pojęcia rozpuszczalność i wykonywanie obliczeń związanych z 

rozpuszczalnością, 

- korzystanie z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie  materiałów (animacje, plansze 

cyfrowe) z Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.6, V.7 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Pierwsza zasada termodynamiki. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- formułuje I zasadę termodynamiki, 
- wskazuje, że nie następuje przekazywanie energii w postaci ciepła (wymiana 
ciepła) między ciałami o tej samej temperaturze. 
Realizacja podstawy programowej: IV.3. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu – podręcznik str. 236, zad. 1-5 str.236,237. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, 
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Z czym kojarzy się Polska w wierszu C. Norwida “Moja piosnka”? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać swoje skojarzenia z Polską 

• Nazwać skojarzenia na podstawie wiersza 

• Podać nazwy uczuć podmiotu lirycznego 

• Dokonać analizy wiersza pod kątem budowy 
Pomoce:  

• Podręcznik  

• Karta pracy w Wordzie 
 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Maj miesiącem Maryi – litania Loretańska  
Cele: 
-uczeń potrafi własnymi słowami wyjaśnić, dlaczego maj poświęcony jest czci 
Maryii 
-potrafi własnymi słowami opisać historię powstawania litanii 
Lekcja online na platformie Teams. 

https://epodreczniki.pl/a/polska-europa-swiat-po-i-wojnie-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DF0j0YoCo
https://www.edukator.pl/midzy-wojnami,7162.html
https://dzieje.pl/infografiki/europa-po-i-wojnie-swiatowej
https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ


 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 12-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Rozpuszczalność substancji w wodzie 

Cele: 

- poznanie pojęcia rozpuszczalność i wykonywanie obliczeń związanych z 

rozpuszczalnością, 

- korzystanie z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie. 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie  materiałów (animacje, plansze 

cyfrowe) z Multiteki Chemii Nowej Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.6, V.7 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Progress check – module 9; utrwalenie wiadomości i umiejętności z 
rozdziału 9. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie powtarzają i utrwalają wiadomości z rozdziału 9 - rozwiązują szereg 
ćwiczeń dostępnych w ich zeszycie ćwiczeń. Utrwalają słownictwo związane z 
krajobrazem, ukształtowaniem terenu, sprzętem sportowym oraz różnego 
rodzaju aktywnościami wykonywanymi na zewnątrz. Przypominają sobie 
zasady tworzenia oraz budowę czasu present perfect. Tworzą zdania w 
poznanym czasie gramatycznym. Następnie układają dialogi, w których pytają 
o pozwolenie oraz tego pozwolenia udzielają lub je odrzucają. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Omówienie sprawdzianu z potęg i pierwiastków. 
Lekcja online na MS Teams. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Z czym kojarzy się Polska w wierszu C. Norwida “Moja piosnka”? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Podać swoje skojarzenia z Polską 

• Nazwać skojarzenia na podstawie wiersza 

• Podać nazwy uczuć podmiotu lirycznego 

• Dokonać analizy wiersza pod kątem budowy 
Pomoce:  

• Podręcznik  

• Karta pracy w Wordzie 
 

 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Funkcjonowanie i higiena oka 

Cele: 

- poznanie, jak powstaje obraz, 

- zapoznanie z wadami wzroku, 

- wyjaśnienie zasad korekcji wad wzroku, 

- omówienie daltonizmu, 

- poznanie zasad higieny oka. 



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

(notatka). Wykorzystanie filmów i animacji z Mutliteki – Puls życia 7, tablic do 

wykrywania daltonizmu, aplikacji Learning Apps. 

Realizacja podstawy programowej: III.10.1, III.10.2 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Maj miesiącem Maryi – litania Loretańska  
Cele: 
-uczeń potrafi własnymi słowami wyjaśnić, dlaczego maj poświęcony jest czci 
Maryi 
-potrafi własnymi słowami opisać historię powstawania litanii 
Lekcja online na platformie Teams. 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 12-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Wady wzroku. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje powstawanie obrazów w oku ludzkim, 
- wymienia i opisuje wady wzroku, 
- wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności, 
- opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku. 
Realizacja podstawy programowej: IX.9. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.263-265. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, https://epodreczniki.pl/a/wady-
wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat:Excel-wykres. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Polska w latach 70 XX w. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Kwas metanowy i kwas etanowy  - ćwiczenia 

Cele: 

- ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji kwasów karboksylowych z 

wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami oraz równań dysocjacji jonowej 

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

karta pracy), wspólne  rozwiązywanie zadań z karty pracy i podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej:I X.4, IX.5 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Czy jedna głoska może upodobnić się do drugiej? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-przypomni sobie, czym jest upodobnienie i uproszczenie grupy spólgłoskowej 
-powtórzy rodzaje upodobnień  
-będzie umiał wskazać upodobnienie i uproszczenie w tekscie 
-wyjaśni, na czym polega dane upodobnienie czy uproszczenie 
-utrwali zasady ortografii związane z pisownią głosek 
Materiały:  e- podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karta pracy 

 

https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT
https://epodreczniki.pl/a/wady-wzroku---krotkowzrocznosc-i-dalekowzrocznosc-oraz-ich-korekcja/DleI32MqT


Zadania dla klasy VIII b na dzień 12-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, 
- rozróżnia obrazy: rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone i 
pomniejszone, 
- porównuje wielkość przedmiotu z wielkością obrazu, 
- posługuje się pojęciem powiększenia obrazu. 
Realizacja podstawy programowej: IX.8. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu z konstrukcjami str. 261,263. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-
obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Kwas metanowy i kwas etanowy  - ćwiczenia 

Cele: 

- ćwiczenia w zapisywaniu równań reakcji kwasów karboksylowych z 

wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami oraz równań dysocjacji jonowej 

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

karta pracy), wspólne rozwiązywanie zadań z karty pracy i podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej: IX.4, IX.5 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Powstanie „Solidarności” 
Uczeń:                                                                                                       . 

• rozumie przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r., 

•  umie ocenić rolę „Solidarności” w przemianach politycznych i 
ustrojowych. 

Lekcja prowadzona online na MS Teams  
Materiały do lekcji: podręcznik s. 207-211, notatka w plikach  

• Lekcja z e-podręcznika 
• Materiał dodatkowy 1 
• Materiał dodatkowy 2 
• Materiał dodatkowy3  
• Realizacja podstawy programowej: XXXIX.7, XXXIX.8. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Czy jedna głoska może upodobnić się do drugiej? 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-przypomni sobie, czym jest upodobnienie i uproszczenie grupy spólgłoskowej 
-powtórzy rodzaje upodobnień  
-będzie umiał wskazać upodobnienie i uproszczenie w tekscie 
-wyjaśni, na czym polega dane upodobnienie czy uproszczenie 
-utrwali zasady ortografii związane z pisownią głosek 
Materiały:  e- podręcznik, zeszyt ćwiczeń, karta pracy 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Pole koła - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole, 
- umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie, 
- umie obliczyć pole nietypowej figury, wykorzystując wzór na pole koła, 
- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem pól figur. 
Realizacja podstawy programowej: XIV.3, XIV.4. 

https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh
https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh
https://epodreczniki.pl/a/dluga-droga-do-wolnosci/DfjC5wQgR%C2%A0
https://dzieje.pl/aktualnosci/porozumienia-sierpniowe-i-powstanie-nszz-solidarnosc%C2%A0


Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad. 6,9,10 str. 248,249, ćwiczenia zad.6-8 str.104. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat:Excel- wykres. 

Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

 

 


