
Zadania dla klasy VII a na dzień 21-04-2020r.  

 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

Temat: Świat na drodze ku wojnie.Geneza wybuchu I wojny światowej  
Uczeń dowie się: 

• jak powstały nowoczesne mocarstwa 

• jak powstały bloki militarne 

• dlaczego wybuchła I wojna światowa. 
Podręcznik s.156-160, notatka 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Film z YouTube 
 Lekcja online prowadzona na platformie MS Teams 
Ziemie polskie po Wiośnie Ludów. Sprawdzian z działu IV.  zamieszczony w 
plikach w ustalonych z klasą godzinach. 

Anna Brzęczek 
matematyka 
 

Temat: Pierwiastki. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcia pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej oraz 
pierwiastka III stopnia z dowolnej liczby, 
- zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
i pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby, 
- umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby, 
- umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej  
i pierwiastek III stopnia z dowolnej liczby, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki. 
Realizacja podstawy programowej: II.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad. 1-6 str.103,104. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-
szescienne/D1HfHwGlK , multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Podsumowanie wiadomości z zadań stechiometrycznych 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

-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 (zadania, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word). Wideorozmowa ze wspólnym rozwiązywaniem kolejnych 

zadań. 

Realizacja podstawy programowej: III.7, III.3 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- formułuje zasadę zachowania energii mechanicznej, 
- wyjaśnia, jaki układ ciał nazywa się układem izolowanym (odosobnionym), 
- wykazuje słuszność zasady zachowania energii mechanicznej, 
- formułuje zasadę zachowania energii i wykorzystuję ją do opisu zjawisk (zob. 
III.5), 
- podaje przykłady zasady zachowania energii mechanicznej, 

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
http://www.youtube.com/watch?v=nWyzEc3C0sk


- rozwiązuje zadania z zastosowaniem zasady zachowania energii 
mechanicznej. 
Realizacja podstawy programowej: III.5. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 4,5,6 str. 217,218. 
Materiały pomocnicze: film 
https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28&t=45s 
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-
zastosowanie/Dbu4TBBBv, e-book Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Kim jest podmiot w “Stepach akermańskich” A. Mickiewicza? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Podać definicję podmiotu lirycznego 

• Określić, kim jest osoba mówiąca w wierszu 

• Nazwać uczucia podmiotu lirycznego 

• Podać cechy sonetu jako gatunku literackiego 

• Dokonać interpretacji i analizy utworu  
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://www.youtube.com/watch?v=9Wy8yDXdVec( tekst sonetu) 

• https://www.youtube.com/watch?v=P5TTTCFyMIU (wersja muzyczna 
utworu) 

 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Chrystianizacja Polski 
Cele: 
-opisuje kontekst historyczny chrystianizacji Polski 
-zna podstawowe fakty związane z chrztem Mieszka I 
-ocenia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę 
Lekcja na platformie Teams MS online Pomoce: podręcznik, internet 
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Podsumowanie wiadomości z zadań stechiometrycznych 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

-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 (zadania, przykłady rozwiązanych 

zadań – Word). Wideorozmowa ze wspólnym rozwiązywaniem kolejnych 

zadań. 

Realizacja podstawy programowej: III.7, III.3 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Present perfect – wprowadzenie. 
 
Lekcja online MS Teams. 
 
Uczniowie dyskutują z nauczycielem na temat spędzania wakacji - porównują, 

https://www.youtube.com/watch?v=jon7KeZht28&t=45s
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/Dbu4TBBBv
https://epodreczniki.pl/a/zasada-zachowania-energii-mechanicznej-i-jej-zastosowanie/Dbu4TBBBv
https://www.youtube.com/watch?v=9Wy8yDXdVec
https://www.youtube.com/watch?v=P5TTTCFyMIU


czy lepsze są wakacje spędzone za granicą, czy w swoim kraju ojczystym. 
Nauczyciel wprowadza czas present perfect – uczniowie mają możliwość 
zapoznania się z filmem dostępnym na youtube. Poznają zasady stosowania 
czasu oraz jego budowę. Następnie wspólnie z nauczycielem wykonują proste 
ćwiczenia na zastosowanie poznanego czasu. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Pierwiastki. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcia pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej oraz 
pierwiastka III stopnia z dowolnej liczby, 
- zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
i pierwiastka III stopnia z sześcianu dowolnej liczby, 
- umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej  
i pierwiastek III stopnia z sześcianu dowolnej liczby, 
- umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej  
i pierwiastek III stopnia z dowolnej liczby, 
- umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki. 
Realizacja podstawy programowej: II.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu, ćwiczenia zad. 1-6 str.103,104. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-kwadratowe-i-
szescienne/D1HfHwGlK , multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Kim jest podmiot w “Stepach akermańskich” A. Mickiewicza? 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń potrafi: 

• Podać definicję podmiotu lirycznego 

• Określić, kim jest osoba mówiąca w wierszu 

• Nazwać uczucia podmiotu lirycznego 

• Podać cechy sonetu jako gatunku literackiego 

• Dokonać interpretacji i analizy utworu  
Pomoce dydaktyczne: 

• Podręcznik “Nowe słowa na start” 

• https://www.youtube.com/watch?v=9Wy8yDXdVec( tekst sonetu) 

• https://www.youtube.com/watch?v=P5TTTCFyMIU (wersja muzyczna 
utworu) 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Ośrodkowy układ nerwowy 

Cele: 

- omówienie budowy i roli ośrodkowego układu nerwowego, 

- określenie funkcji mózgu i rdzenia kręgowego 

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

podręcznik str.177-180, epodrecznik: https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-

osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA  

Realizacja podstawy programowej: III.9.1 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Chrystianizacja Polski 
Cele: 
-opisuje kontekst historyczny chrystianizacji Polski 
-zna podstawowe fakty związane z chrztem Mieszka I 
-ocenia skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę 
Lekcja na platformie Teams MS online Pomoce: podręcznik, internet 
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https://www.youtube.com/watch?v=9Wy8yDXdVec
https://www.youtube.com/watch?v=P5TTTCFyMIU
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA


Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wypukłe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a 
następnie odbitych od zwierciadła wypukłego, 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy pozorne wytworzone przez zwierciadła wypukłe, 
- wymienia cechy skonstruowanych obrazów. 
Realizacja podstawy programowej: IX.4, IX.5. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu z konstrukcjami podręcznik str.242, zad.1-5 str.244,245. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Wykres w Excel – oddawanie prac 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Opór społeczny wobec komunizmu 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Glicerol – alkohol polihydroksylowy. Porównanie właściwości alkoholi 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- zapisuje wzory glicerolu, 

- wyjaśnia nazwę systematyczną glicerolu, 

- zna właściwości i zastosowanie glicerolu, 

- wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem 

skupienia i aktywnością alkoholi, 

- zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

Lekcja online na MS Teams. Rozmowa naprowadzająca ze wspólnym 

rozwiązywaniem zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka, skan z zeszytu ćwiczeń), 

podręcznik, film – Chemia Nowej Ery https://docwiczenia.pl/kod/C8F5MD ; 

epodręcznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole-

wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf   

Realizacja podstawy programowej: IX.3 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Jak powstają słowa? -powtórzenie podstawowych wiadomości ze 
słowotwórstwa 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
po lekcji uczeń: 
-dowie się, czym jest słowotwórstwo 
-jak powstają nowe wyrazy 
-utrwali, czym jest wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, 
formant 
-będzie umiał wskazać w wyrazie pochodnym podstawę słowotwórczą , 
przedrostek, wrostek, przyrostek 
Materiały:-e- podręcznik https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-
slowa/DidUOiHsI , podręczni i ćwiczenia z Nowej Ery, karta pracy, prezentacja 
 
 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

“Jak ogarnąć “home school”?” - organizacja stanowiska pracy 
 

https://docwiczenia.pl/kod/C8F5MD
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne wklęsłe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, a 
następnie odbitych od zwierciadła wklęsłego, 
- rysuje konstrukcyjnie obrazy rzeczywiste i pozorne wytworzone przez 
zwierciadła wklęsłe, 
- wymienia cechy skonstruowanych obrazów. 
Realizacja podstawy programowej: IX.4, IX.5. 
Lekcja online na MS Teams 
 Notatka do zeszytu z konstrukcjami podręcznik str. 239-242. 
 Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Glicerol – alkohol polihydroksylowy. Porównanie właściwości alkoholi 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

- zapisuje wzory glicerolu, 

- wyjaśnia nazwę systematyczną glicerolu, 

- zna właściwości i zastosowanie glicerolu, 

- wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem 

skupienia i aktywnością alkoholi, 

- zapisuje równania reakcji spalania alkoholi 

Lekcja online na MS Teams. Rozmowa naprowadzająca ze wspólnym 

rozwiązywaniem zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka, skan z zeszytu ćwiczeń), 

podręcznik, film – Chemia Nowej Ery https://docwiczenia.pl/kod/C8F5MD ; 

epodręcznik: https://epodreczniki.pl/a/alkohole-

wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf   

Realizacja podstawy programowej: IX.3 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: PRL w latach 1956 –1970 
Uczeń dowiem się: 

•   jak wyglądała Polska, gdy pierwszym sekretarzem został Władysław 
Gomułka, 

•  jak przebiegały wydarzenia Marca 1968 r. i Grudnia 1970 r. 
Podręcznik s.187-192., notaki w pliku. 

Lekcja online prowadzona na platformie MS Teams 
 

• Materiał  do zajęć:https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-
gomulka 

• Materiał dodatkowy 1: https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/od-nadziei-
do-buntu-polska-pod-rzadami-wladyslawa-gomulki 

• Materiał dodatkowy 2: Gomułka - mała stabilizacja, marzec 68, 
wybrzeże 70  

https://www.youtube.com/watch?v=-JaVGO-QQPY 

• Materiał dodatkowy 3: https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-gomulka-na-
historycznej-wokandzie 

 

Celina Temat: Jak powstają słowa? -powtórzenie podstawowych wiadomości ze 

https://docwiczenia.pl/kod/C8F5MD
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-gomulka
https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/od-nadziei-do-buntu-polska-pod-rzadami-wladyslawa-gomulki
https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/od-nadziei-do-buntu-polska-pod-rzadami-wladyslawa-gomulki
https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/od-nadziei-do-buntu-polska-pod-rzadami-wladyslawa-gomulki
https://www.youtube.com/watch?v=-JaVGO-QQPY
https://www.youtube.com/watch?v=-JaVGO-QQPY
https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-gomulka-na-historycznej-wokandzie
https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-gomulka-na-historycznej-wokandzie
https://ninateka.pl/audio/wladyslaw-gomulka-na-historycznej-wokandzie


Szafraniec 
j. polski 

słowotwórstwa 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
po lekcji uczeń: 
-dowie się, czym jest słowotwórstwo 
-jak powstają nowe wyrazy 
-utrwali, czym jest wyraz podstawowy, pochodny, podstawa słowotwórcza, 
formant 
-będzie umiał wskazać w wyrazie pochodnym podstawę słowotwórczą , 
przedrostek, wrostek, przyrostek 
Materiały:-e- podręcznik https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-
slowa/DidUOiHsI , podręczni i ćwiczenia z Nowej Ery, karta pracy, prezentacja 
 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Wykres w Excel – oddawanie prac 
Lekcja online na platformie Microsoft Teams 

 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

“Jak ogarnąć “home school”?” - organizacja stanowiska pracy 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI
https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI

