
Zadania dla klasy VII a na dzień 26-05-2020r.  

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Świat na drodze ku wojnie. 
 Cele: - uczeń pozna przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii,  
- dowie się o podbojach Japonii do 1939r.  
- pozna jakie ustępstwa poczyniły państwa zachodnie wobec Hitlera w Europie. 
Lekcja prowadzona na MS Teams Materiały do lekcji: Podręcznik s. 210-213, 
notatka w plikach, 
 Materiały dodatkowe:  
II Wojna światowa w kolorze - 1 Nadciągająca burza: 
https://www.youtube.com/watch?v=CQeBjvYw5rs   
https://www.youtube.com/watch?v=jMbUvB_aByw  
https://www.youtube.com/watch?v=Pp6CS4bRbAM 
 https://www.youtube.com/watch?v=_V-k_c3uUI0 
Realizacja podstawy programowej: XXXI.1, XXXI.2, XXXI.3, XXXI.4 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Czytanie danych statystycznych. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego, 
- zna pojęcie wykresu, 
- rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji, 
- umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, 
- umie ułożyć pytania do prezentowanych danych. 
Realizacja podstawy programowej: XIII.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 288,289, zeszyt ćwiczeń zad. 1-7 str. 118-
120 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczeń GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Stężenie procentowe – zadania z gęstością 

Cele: 

- obliczanie stężeń procentowych z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji 

- wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa 

substancji, masa roztworu, masa rozpuszczalnika, gęstość 

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

wspólne rozwiązywanie zadań.. 

Realizacja podstawy programowej: V.7, I.10 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Ciepło właściwe. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wie od czego zależy ilość pobranego przez ciało ciepła, 
- posługuje się pojęciem ciepła właściwego i wyraża je w jednostkach układu 
SI, 
- podaje i opisuje wzór na obliczanie ciepła właściwego,  
- wie jak wyznaczyć ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego 
lub grzałki o znanej mocy, termometru, cylindra miarowego lub wagi – przy 
założeniu braku strat, 
- rozwiązuje zadania rachunkowe, stosując w obliczeniach związek między 
ilością ciepła, ciepłem właściwym, masą i temperaturą, 
- posługuje się tabelami wielkości fizycznych w celu odszukania ciepła 
właściwego danej substancji, 
- posługuje się informacjami dotyczącymi związku dużej wartości ciepła 
właściwego wody z klimatem. 
Realizacja podstawy programowej: IV.6, IV.10c. 
Lekcja online na MS Teams. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pp6CS4bRbAM
https://www.youtube.com/watch?v=_V-k_c3uUI0


Notatka do zeszytu - podręcznik str. 243-247, zad. 1,3,4,5,6,9 podręcznik str. 
247,248 
Materiały pomocnicze: https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A, e-
book Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• W odpowiednim miejscu postawić przecinki w zdaniach złożonych 

• Wymienić spójniki, po których stawiamy i nie stawiamy przecinka 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Kardynał Wyszyński – być kimś więcej… 
Lekcja online na MT 
Cele: 
-Pogłębienie świadomości chrześcijańskiej tożsamości 
-Wzbudzenie chęci dążenia do świętości jako wyzwania 
-Zna główne fakty z życia kard. Wyszyńskiego 
Pomoce: 
Podręcznik, internet, platforma teams  

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 26-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Stężenie procentowe – zadania z gęstością 

Cele: 

- obliczanie stężeń procentowych z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji 

- wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa 

substancji, masa roztworu, masa rozpuszczalnika, gęstość 

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

wspólne rozwiązywanie zadań.. 

Realizacja podstawy programowej: V.7, I.10 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: Notes (making arrangements) - writing; jak napisać notatkę, krótką 
wiadomość - ćwiczenia w pisaniu. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie zapoznają się z przykładowymi wiadomościami - próbują 
zdecydować, która z nich jest zaproszeniem, która udziela informacji odbiorcy, 
itp. Następnie do konkretnych sytuacji próbują dobrać odpowiedni typ 
wiadomości (an email, text sent on a phone, a paper note, etc.); Uczniowie 
poznają zwroty przydatne w pisaniu notatki, następnie wspólnie z 
nauczycielem piszą krótki tekst informacyjny. Kolejnym krokiem jest napisanie 
samodzielnej notatki według podanych przez nauczyciela punktów. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Czytanie danych statystycznych. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego, 
- zna pojęcie wykresu, 
- rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji, 
- umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, 
- umie ułożyć pytania do prezentowanych danych. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAn0VlPQ54A


Realizacja podstawy programowej: XIII.1. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str. 288,289, zeszyt ćwiczeń zad. 1-7 str. 118-
120 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczeń GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Przecinek w zdaniu złożonym. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• W odpowiednim miejscu postawić przecinki w zdaniach złożonych 

• Wymienić spójniki, po których stawiamy i nie stawiamy przecinka 
Pomoce: 

• Podręcznik 

• Karty pracy 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Męski układ rozrodczy 

Cele: 

- poznanie budowy i funkcji męskiego układu rozrodczego, 

- poznanie budowy i funkcji gamety męskiej, 

-sklasyfikowanie męskich cech płciowych na pierwszo-, drugo-, trzeciorzędne. 

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

skanu z zeszytu ćwiczeń. Wykorzystanie Multiteki Puls życia 7. 

Realizacja podstawy programowej: III.12.1, III.12.3 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Kardynał Wyszyński – być kimś więcej… 
Lekcja online na MT 
Cele: 
-Pogłębienie świadomości chrześcijańskiej tożsamości 
-Wzbudzenie chęci dążenia do świętości jako wyzwania 
-Zna główne fakty z życia kard. Wyszyńskiego 
Pomoce: 
Podręcznik, internet, platforma teams 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 26-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z optyki. 
Cel: Powtórzenie wiadomości z optyki i utrwalenie umiejętności konstrukcji 
obrazów powstających w zwierciadłach i soczewkach i rozwiązywania zadań. 
Realizacja podstawy programowej: IX.1-11. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik Test 1,2 str. 274-276. 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Oparzenia i odmrożenia. 
Zadanie domowe 
Lekcja online na MS Teams 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Powstanie “Solidarności” 
Lekcja online na MS Teams 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Estry 

Cele:  

- poznanie pojęć: estry, grupa estrowa, 

- wyjaśnienie, na czym polega reakcja estryfikacji, 

- zapisywanie równań reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami 



monohydroksylowymi, 

- poznanie nazw i wzorów estrów, 

- poznanie zastosowania estrów. 

Lekcja online na MS Teams. W pierwszej części lekcji kartkówka z kwasów 

karboksylowych.  Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), wspólne 

rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie zasobów z Mutliteki Chemia Nowej Ery 

8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.6 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Z frazeologią za pan brat 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Uczeń: 
-potrafi utworzyć poprawne frazeologizmy z wybranymi wyrazami 
-rozpoznaje błędy frazeologiczne i umie je poprawić 
-zna znaczenie wybranych frazeologizmów, układa z nimi zdania 
-wie, w jakim słowniku odszukać znaczenie wybranych związków 
frazeologicznych 
Materiały: podręcznik, karta pracy 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 26-05-2020r. 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Złudzenia optyczne. 
Cel, po lekcji uczeń: 
- wie na czym polega złudzenie optyczne, 
- zna przykłady złudzeń optycznych. 
Lekcja online na MS Teams.  
Podręcznik str. 268,269. 
Materiały pomocnicze: https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne, 
youtube.com, http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/zludzenia-optyczne-
przyklady/ 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Estry 

Cele:  

- poznanie pojęć: estry, grupa estrowa, 

- wyjaśnienie, na czym polega reakcja estryfikacji, 

- zapisywanie równań reakcji kwasów karboksylowych z alkoholami 

monohydroksylowymi, 

- poznanie nazw i wzorów estrów, 

- poznanie zastosowania estrów. 

Lekcja online na MS Teams. W pierwszej części lekcji kartkówka z kwasów 

karboksylowych.  Materiał do lekcji udostępniony w pliku (notatka), wspólne 

rozwiązywanie zadań. Wykorzystanie zasobów z Mutliteki Chemia Nowej Ery 

8. 

Realizacja podstawy programowej: IX.6 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Konflikty na świecie po 1989 r. 
Uczeń dowie się: 

• jak przebiegał rozwój państw Dalekiego Wschodu i jakie problemy 
wystąpiły w państwach afrykańskich, 

•  jakie konflikty zbrojne mają miejsce aktualnie na świecie, 
-.    Lekcja online na MS Teams. Podręcznik s.242-247, notatka i karta pracy w 
plikach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Złudzenie_optyczne
http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/zludzenia-optyczne-przyklady/
http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/zludzenia-optyczne-przyklady/


Materiały dodatkowe do lekcji: 

• Lekcja z e-podręcznika 

• Materiał dodatkowy 
Realizacja podstawy programowej: XXXVI.8, XXXVI.9 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Z frazeologią za pan brat 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
Uczeń: 
-potrafi utworzyć poprawne frazeologizmy z wybranymi wyrazami 
-rozpoznaje błędy frazeologiczne i umie je poprawić 
-zna znaczenie wybranych frazeologizmów, układa z nimi zdania 
-wie, w jakim słowniku odszukać znaczenie wybranych związków 
frazeologicznych 
Materiały: podręcznik, karta pracy 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Styczna do okręgu - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna twierdzenie o równości długości odcinków na ramionach kąta 
wyznaczonych przez wierzchołek kąta i punkty styczności,- umie konstruować 
okrąg styczny do prostej w danym punkcie,- umie ro 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik zad.2,8,9,11,12 str.235,236. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Oparzenia i odmrożenia. 
Zadanie domowe 
Lekcja online na MS Teams 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0BZ
https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3deba5a/public_map

