
Zadania dla klasy VII a na dzień 23-06-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. Polska w przededniu II 
wojny światowej. 

Uczeń dowie się: 

jakie były relacje II Rzeczypospolitej z sąsiednimi państwami, 

• W jakim międzynarodowym położeniu znalazła się Polska w latach 30. 
XX w. 

• kiedy zawarto i czego dotyczył pakt Ribbentrop-Mołotow 

Lekcja online na MS Teams. Materiały do lekcji w pliku, podręcznik s.260-267. 

Materiały dodatkowe: 

• https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-
wybuchem-ii-wojny-swiatowej/D1BUWqzvx 

• https://www.youtube.com/watch?v=KeynPH3mbFk 

Realizacja podstawy programowej: XXIX.5, XXXI.4, XXXI.5 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zagadki logiczne. 
Materiały pomocnicze: https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/ 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Wodorotlenek wapnia 

Cele: 

- poznanie wzoru wodorotlenku wapnia, 

- poznanie sposobów otrzymywania wodorotlenku wapnia, 

- poznanie właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia. 

Materiały do lekcji udostępnione w pliku (notatka). Realizacja podstawy 

programowej:VI.1 - 3 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z właściwości i budowy materii. 
Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Omówienie egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń wie: 

• Jaką formę ma egzamin ósmoklasisty z j. polskiego 

• Że egzamin opiera się głównie na znajomości treści lektur 
obowiązkowych 

Pomoce: 

• Arkusz egzaminacyjny z j. polskiego 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Czy wolna wola istnieje? 
Lekcja online na MT 
Cele: 
-potrafi wyjaśnić co to jest wolna wola 
-czy wolna wola przeszkadza człowiekowi  
Pomoce: internet, youtube, podręcznik, platforma TEAMS 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 23-06-2020r. 

https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/D1BUWqzvx
https://epodreczniki.pl/a/sytuacja-miedzynarodowa-polski-przed-wybuchem-ii-wojny-swiatowej/D1BUWqzvx
https://www.youtube.com/watch?v=KeynPH3mbFk
https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/


Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Wodorotlenek wapnia 

Cele: 

- poznanie wzoru wodorotlenku wapnia, 

- poznanie sposobów otrzymywania wodorotlenku wapnia, 

- poznanie właściwości i zastosowania wodorotlenku wapnia. 

Materiały do lekcji udostępnione w pliku MS Teams (notatka). Realizacja 

podstawy programowej:VI.1 - 3 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Who is Sherlock Holmes? - culture corner, video worksheet; kim jest 
Sherlock Holmes? 
 
Lekcja online na MS Teams. 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Zagadki logiczne. 
Materiały pomocnicze: https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/ 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Omówienie egzaminu ósmoklasisty z  j; polskiego. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń wie: 

• Jaką formę ma egzamin ósmoklasisty z j. polskiego 

• Że egzamin opiera się głównie na znajomości treści lektur 
obowiązkowych 

Pomoce: 

• Arkusz egzaminacyjny z j. polskiego 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Higiena i choroby układu rozrodczego 

Cele: 

- wyjaśnienie zasad profilaktyki układu rozrodczego, 

- poznanie chorób układu rozrodczego 

- wskazanie źródeł zakażenia układu rozrodczego, 

Materiały do lekcji udostępnione w pliku na MS Teams.  

Realizacja podstawy programowej: III.12.6, III.12.7 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Czy wolna wola istnieje? 
Lekcja online na MT 
Cele: 
-potrafi wyjaśnić co to jest wolna wola 
-czy wolna wola przeszkadza człowiekowi  
Pomoce: internet, youtube, podręcznik, platforma TEAMS 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 23-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z drgań i fal. 
 Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat lekcji: Rozszerzona rzeczywistość- tuż obok 

Lekcja na MS Teams. 

 

Tomasz Temat lekcji: Świat w erze globalizacji. 

https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/


Kozielska 
historia 

Lekcja na MS Teams. 

 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Wielocukry  

Cele: 

- poznanie występowania, wzorów i właściwości sacharozy,  

- poznanie występowania, wzorów i właściwości sacharozy, skrobi, celulozy. 

 Materiały do lekcji udostępnione w pliku MS Teams (notatka). Realizacja 

podstawy programowej: X97, X.10 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: O poezji nieco inaczej- analiza wiersza “Runą i w łunach spłoną” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-doskonalenie analizy i interpretacji wiersza 
-ćwiczenie umiejętności wnioskowania, wstawiania pytań 
-dostrzeganie wartości uniwersalnych w poznanym utworze 
-nawiązanie do elementów kulturowych, odniesień do sytuacji politycznej  
-doskonalenie rozpoznawania w tekście rzeczowników i czasowników 
Materiały: tekst wiersza, https://wiersze.annet.pl/w,,18556 
- 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 23-06-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z magnetyzmu. 
 Materiały pomocnicze: Pliki - Testy powtórzeniowe Nowa Era. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Wielocukry  

Cele: 

- poznanie występowania, wzorów i właściwości sacharozy,  

- poznanie występowania, wzorów i właściwości sacharozy skrobi, celulozy. 

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

podstawy programowej: X97, X.10 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: 3 krople krwi. Spektakl poświęcony powstaniom śląskim. 
Lekcja online na MS Teams. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: O poezji nieco inaczej- analiza wiersza “Runą i w łunach spłoną” 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-doskonalenie analizy i interpretacji wiersza 
-ćwiczenie umiejętności wnioskowania, wstawiania pytań 
-dostrzeganie wartości uniwersalnych w poznanym utworze 
-nawiązanie do elementów kulturowych, odniesień do sytuacji politycznej  
-doskonalenie rozpoznawania w tekście rzeczowników i czasowników 
Materiały: tekst wiersza, https://wiersze.annet.pl/w,,18556 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 
Cele, po lekcji uczeń: 
 - zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa, 
 - zna sposoby obliczania liczby zdarzeń losowych, 
 - umie wykorzystać tabelę do obliczenia prawdopodobieństwa zdarzenia, 
 - umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia składającego się z dwóch 
wyborów. 
Realizacja podstawy programowej: XVII.1, 2. 

https://wiersze.annet.pl/w,,18556
https://wiersze.annet.pl/w,,18556


Materiały pomocnicze i zadania: epodręczniki.pl 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat lekcji: Rozszerzona rzeczywistość - tuż obok 

Lekcja na MS Teams. 

 

 

 


