
Zadania dla klasy VII a na dzień 19-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Narodziny faszyzmu 
 Uczeń:  
• Zrozumiem, jak poczucie klęski po I wojnie światowej doprowadziło do 
narodzin faszyzmu  
• wie w jakich okolicznościach władzę w Niemczech przejął Adolf Hitler,  
• wie czym przejawiał się kryzysu demokracji w Europie. 
 Lekcja prowadzona online na MS Teams  
Materiały do lekcji: podręcznik s. 188-191, karta pracy i notatka w plikach ·  
Lekcja z e-podręcznika 
Materiał dodatkowy 
 Realizacja podstawy programowej: XXVII.3 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Objętość graniastosłupa - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć objętość graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad.2,3,4,5,7,9 str.281,282. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Stężenie procentowe roztworu  

Cele: 

- poznanie pojęcia stężenie procentowe 

- obliczanie stężeń procentowych z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji 

- wykonywanie obliczeń z uwzględnieniem stężeń roztworów o znanej gęstości 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - 

Chemia Nowe Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.7 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Sposoby przekazywania ciepła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje zjawisko przewodnictwa cieplnego, 
- rozróżnia materiały o różnym przewodnictwie cieplnym, 
- opisuje rolę izolacji cieplnej, 
- opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji, 
- podaje przykłady i zastosowania zjawiska konwekcji, 
- podaje sposoby przekazywania ciepła (konwekcja, przewodnictwo, 
promieniowanie 
Realizacja podstawy programowej: IV.7, iV.8. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka d zeszytu podręcznik str. 238-242. 
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4, e-
book Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Rozróżnić zdanie złożone podrzędnie od zdania złożonego 
współrzędnie 

• Wymienić rodzaje zdań złożonych podrzędnie 

• Rozróżnić typy zdań złożonych podrzędnie 

https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/Dt0rn7mhs
https://ninateka.pl/audio/benito-mussolini-na-historycznej-wokandzie
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4


Pomoce: 

• Podręcznik  

• https://www.youtube.com/watch?v=wSYBAooq_Dk (prezentacja na 
temat zdań złożonych podrzędnie) 
 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

 
 

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 19-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Stężenie procentowe roztworu  

Cele: 

- poznanie pojęcia stężenie procentowe 

- obliczanie stężeń procentowych z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji 

- wykonywanie obliczeń z uwzględnieniem stężeń roztworów o znanej gęstości 

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

wspólne rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - 

Chemia Nowe Ery 7. 

Realizacja podstawy programowej: V.7 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Adjectives with prepositions – English in use, czyli przymiotniki występujące 
razem z przyimkami. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie poznają listę przymiotników, po których wymagane jest wstawienie 
konkretnego przyimka, aby otrzymać odpowiednie znaczenie. Uczniowie 
opisują obrazek udostępniony w ich podręcznikach. Na podstawie podanych 
opisów próbują przypisać je do poszczególnych postaci. Na podstawie 
widocznych zachowań tych osób budują zdania przewidujące, kim każda z 
osób będzie w przyszłości. Następnie uczniowie czytają podany tekst, w 
którym zaznaczają poprawną wersję odpowiedzi, w celu poprawnego 
uzupełnienia zdań.  
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Objętość graniastosłupa - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć objętość graniastosłupa, 
- umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad.2,3,4,5,7,9 str.281,282. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Rodzaje zdań złożonych podrzędnie. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Rozróżnić zdanie złożone podrzędnie od zdania złożonego 
współrzędnie 

• Wymienić rodzaje zdań złożonych podrzędnie 

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


• Rozróżnić typy zdań złożonych podrzędnie 
Pomoce: 

• Podręcznik  

• https://www.youtube.com/watch?v=wSYBAooq_Dk (prezentacja na 
temat zdań złożonych podrzędnie) 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Zmysł powonienia, smaku i dotyku 

Cele: 

- poznanie położenia i roli zmysłów: smaku, powonienia i dotyku 

- omówienie znaczenia smaku i powonienia w ocenie pokarmów, 

- omówienie znaczenie dotyku w życiu człowieka 

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

Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki – Puls życia 7(węch) oraz zasobów 

Internetu. Realizacja podstawy programowej: III.10.5 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 19-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Przyrządy optyczne, zjawiska optyczne. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wymienia i opisuje różne przyrządy optyczne (mikroskop, lupa, luneta itd.), 
- opisuje zjawiska optyczne występujące w przyrodzie. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu na podstawie prezentacji. 
Materiały pomocnicze: prezentacje multimedialne. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków. Złamania i zwichnięcia. 

Lekcja online na MS Teams 

 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Polska po II w.św. - spr. wiad. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych 

Cele: 

- omówienie zmian właściwości kwasów karboksylowych w zależności od 

długości łańcucha węglowego, 

- zapisywanie równań reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy karboksylowe. 

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

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

Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - Chemia Nowe Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.4-5 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Różne zachowania w czasie wojny. Ida Fink “Zabawa w klucz” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problematykę utworu 
-potrafi nazwać stany uczuciowe bohaterów 
-redaguje opis przeżyć 
-wyszukuje odpowiednie fragmenty utworu 

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


Materiały; tekst “Zabawa w klucz” https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-
zabawa-w-klucz.html  
 
 
 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 19-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez soczewki - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem wzoru na powiększenie, 
- 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, 
- wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności. 
Realizacja podstawy programowej: IX.8,IX.9. 
Lekcja online na MS Teams 
Podręcznik zad. 1-3 str. 270, zeszyt ćwiczeń zad.1,2,4,6 str. 112-115. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era, plik – zeszyt ćwiczeń. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych 

Cele: 

- omówienie zmian właściwości kwasów karboksylowych w zależności od 

długości łańcucha węglowego, 

- zapisywanie równań reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy karboksylowe. 

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

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

Wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki - Chemia Nowe Ery 8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.4-5 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

 Temat: Pomarańczowa Alternatywa i realia życia w PRL 
Dowiem się, gdzie i kiedy działała Pomarańczowa Alternatywa, i poznam 
warunki życia w PRL. 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 1 

• Materiał dodatkowy 2 

• Materiał dodatkowy 3 
Lekcja online na MS Teams. Materiał udostępniony w plikach. Podręcznik s. 
215-219 
Realizacja podstawy programowej: 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Różne zachowania w czasie wojny. Ida Fink “Zabawa w klucz” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Uczeń: 
-określa problematykę utworu 
-potrafi nazwać stany uczuciowe bohaterów 
-redaguje opis przeżyć 
-wyszukuje odpowiednie fragmenty utworu 
Materiały; tekst “Zabawa w klucz” https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-
zabawa-w-klucz.html, karta pracy  

https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html
https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html
https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-zylo-w-prl/DQRutXzoj
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,wydarzenia,115,milicjanci_przeciwko_krasnalom_czyli_pomaranczowa_alternatywa_we_wroclawiu.html
https://dzieje.pl/aktualnosci/30-lat-temu-pomaranczowa-alternatywa-zorganizowala-happening-swieto-garnkow
https://www.youtube.com/watch?v=rnmwpFUsO2o
https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html
https://docplayer.pl/21309524-Ida-fink-zabawa-w-klucz.html


 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych,- umie 
określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość 
między ich środkami,- umie obliczyć odległość między środkami okręgów, 
znając ich promienie i położenie, 
- umie rozwiązać zadania związane z okręgami w układzie 
współrzędnych.Lekcja online na MS Teams.Notatka do zeszytu - podręcznik 
str. 238, ćwiczenia zad.1-5 str.98,99. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik  i multićwiczenia GWO. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Tamowanie krwawień i krwotoków. Złamania i zwichnięcia. 

Lekcja online na MS Teams 

 

 

 


