
Zadania dla klasy VII a na dzień 28-04-2020r.  

 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Sprawa polska w czasie I wojny światowej 
Uczeń dowie się: 
- jaka była postawa państw zachodnich wobec sprawy polskiej na początku 
wielkiej wojny, 
- czego dotyczył Akt 5 listopada i jakie były jego skutki, 
- jakie były rezultaty orędzia prezydenta USA 
Podręcznik s.180-183, karta pracy i notatka w plikach 
Lekcja prowadzona online na MS Teams 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Działania na pierwiastkach - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do 
prostszej postaci, 
- umie rozwiązywać zadania tekstowe na zastosowanie działań na 
pierwiastkach, 
- umie porównać liczby niewymierne. 
Realizacja podstawy programowej: II.3-5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik 12,14,16 str.254,255. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Łączenie się atomów. 

Równania reakcji chemicznych 

Cele: 

- sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu: 

wiązań chemicznych, wartościowości, równań reakcji chemicznych, prawa 

stałości składu, prawa zachowania masy, stechiometrii. 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (karta pracy),  test do rozwiązania na 

platformie Quizizz. 

Realizacja podstawy programowej: II.8-15, III.6-7 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości z potęg i pierwiastków. 
Cel: powtórzenie wiadomości z potęg i pierwiastków oraz utrwalenie 
umiejętności rozwiązywania zadań dotyczących potęg i pierwiastków. 
Realizacja podstawy programowej: II.1-5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Ćwiczenia 1-11 str. 108,109. 
Materiały pomocnicze: multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat :Czy potrafię rozpoznać zdania złożone współrzędnie?- przypomnienie 
wiadomości i  kartkówka sprawdzająca. 
Lekcja na MT 
Pomoce:  

• https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-
zlozone-podrzednie/D15NBNgNG 

• Treść kartkówki w plikach  udostępniona w trakcie lekcji 

Ks. Marcin 
Pikor 

Temat: Święci Wojciech i Stanisław patronami Polski 
Cele:  



religia -ocenia rolę świętych Wojciecha i Stanisława w chrystianizacji Polski 
-wskazuje najbardziej charakterystyczne cechy świętych patronów Polski 
Lekcja na MS Teams 
Pomoce: internet, ksiażka  

 

 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 28-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Łączenie się atomów. 

Równania reakcji chemicznych 

Cele: 

- sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu: 

wiązań chemicznych, wartościowości, równań reakcji chemicznych, prawa 

stałości składu, prawa zachowania masy, stechiometrii. 

Lekcja online na MS Teams. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (karta pracy),  test do rozwiązania 

na platformie Quizizz. 

Realizacja podstawy programowej: II.8-15, III.6-7 

Dominika Gatnar  
j. angielski 

T: Outdoor activities – speaking, listening and vocabulary; porozmawiajmy o 
sportach - ćwiczenia w mówieniu, słuchaniu, wprowadzenie słownictwa. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Uczniowie opisują zdjęcia zamieszczone w podręczniku, rozmawiają o 
sportach, o pozytywach wynikających z uprawiania sportu, itp. Następnie 
wykonują szereg ćwiczeń na słuchanie ze zrozumieniem. Nauczyciel 
udostępnia uczniom pliki dźwiękowe dostępne na platformie eDesk. 
Uczniowie wzbogacają słownictwo w zakresie dyscyplin sportowych, sprzętu 
sportowego, itp.. 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Działania na pierwiastkach - rozwiązywanie zadań. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki 
do prostszej postaci, 
- umie rozwiązywać zadania tekstowe na zastosowanie działań na 
pierwiastkach, 
- umie porównać liczby niewymierne. 
Realizacja podstawy programowej: II.3-5. 
Lekcja online na MS Teams. 
Podręcznik 12,14,16 str.254,255. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat :Czy potrafię rozpoznać zdania złożone współrzędnie?- 
przypomnienie wiadomości i  kartkówka sprawdzająca. 
Lekcja na MT 
Pomoce:  

• https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-
zlozone-podrzednie/D15NBNgNG 



• Treść kartkówki w plikach  udostępniona w trakcie lekcji 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Odruchy (2). Przypomnienie wiadomości z regulacji nerwowo – 

hormonalnej. 

Cele: 

- odróżnianie odruchów warunkowych od bezwarunkowych, 

- omówienie znaczenia odruchów w życiu człowieka, 

- przypomnienie budowy i funkcjonowania układu hormonalnego, 

- przypomnienie budowy i funkcjonowania układu nerwowego. 

Lekcja online na MS Teams, rozmowa naprowadzająca, wspólne 

rozwiązywanie zadań w karcie pracy. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji, karta pracy), filmy i 

animacje z Multiteki  - Puls życia 7 

Realizacja podstawy programowej:III.9.3, III.9.2, III.9.1, III.11.1-2 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Święci Wojciech i Stanisław patronami Polski 
Cele:  
-ocenia rolę świętych Wojciecha i Stanisława w chrystianizacji Polski 
-wskazuje najbardziej charakterystyczne cechy świętych patronów Polski 
Lekcja na MS Teams 
Pomoce: internet, ksiażka 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 28-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zjawisko rozszczepienia światła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu, 
- opisuje światło białe jako mieszaninę barw, 
- opisuje światło lasera jako światło jednobarwne; ilustruje to brakiem 
rozszczepienia w pryzmacie, 
- demonstruje zjawisko rozszczepienia światła w pryzmacie, 
- wymienia przykłady rozszczepienia światła w różnych ośrodkach optycznych, 
- rysuje bieg promienia światła monochromatycznego i światła białego po 
przejściu przez pryzmat, 
- opisuje zjawisko powstawania tęczy. 
Realizacja podstawy programowej: IX.10, IX.11, IX.14c. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka z podręcznika str. 249,252, zad.2,4 str. 253. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-
swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl, 
https://epodreczniki.pl/a/spektakl-na-niebie/DybekVzd7, 
https://epodreczniki.pl/a/film/DPK8iRFAK, e-book Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: RKO w szczególnych sytuacjach. 
Lekcja online na MS Teams. 

 

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Polska w czasach stalinizmu. 
Lekcja online na MS Teams. 

 

Aleksandra T: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych 

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-rozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/DasPwxuYl
https://epodreczniki.pl/a/spektakl-na-niebie/DybekVzd7
https://epodreczniki.pl/a/film/DPK8iRFAK


Kowalska  
chemia 

Cele: 

- poznanie pojęć: kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa,  

- poznanie wzoru ogólnego kwasów karboksylowych, 

- poznanie nazw oraz wzorów sumarycznych, strukturalnych, półstrukturalnych 

i grupowych kwasów karboksylowych. 

Lekcja online na MS Teams.  

• W pierwszej części lekcji  test do rozwiązania na platformie Quizizz 

dotyczący alkoholi. 

• W drugiej części realizacja tematu z kwasów karboksylowych; rozmowa 

naprowadzająca – wspólne rozwiązywanie zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji), podręcznik str. 157-

160.  

Realizacja podstawy programowej: II.8-15, III.6-7 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Skracać czy nie? Skróty w języku polskim- powtórzenie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Po lekcji uczeń: 
-wie, jak utworzyć skrót od jednego wyrazu , dwu lub więcej 
-potrafi rozwinąć skrót, podać jego znaczenie 
-potrafi zastosować lub nie kropkę w zapisie skrótu 
-potrafi uzasadnić pisownię skrótu 
Materiały: karta pracy, e- podręcznik https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-
moze/DQDsrIBeg ćw 8-10 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

Temat: Praca offline czy online? 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 28-04-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Zjawisko załamania światła. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- opisuje (jakościowo) zjawisko załamania światła na granicy dwóch ośrodków 
różniących się prędkością rozchodzenia się światła, 
- wskazuje kierunek załamania promienia światła, 
- posługuje się pojęciem kąta załamania promienia świetlnego, 
- formułuje prawo załamania światła, 
- projektuje i demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania 
przy zmianie kąta padania). 
Realizacja podstawy programowej: IX.6, IX.14a. 
Lekcja online na MS Teams 
Doświadczenie - zjawisko załamania światła (szklanka z wodą, łyżka, laser), 
notatka z podręcznika str. 247,248, zad.1,3 str.252,253. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-
bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc, e-book 
Nowa Era. 

Aleksandra 
Kowalska  

T: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych 

Cele: 

https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-moze/DQDsrIBeg
https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-moze/DQDsrIBeg
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/D1DXPcXAc


chemia - poznanie pojęć: kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa,  

- poznanie wzoru ogólnego kwasów karboksylowych, 

- poznanie nazw oraz wzorów sumarycznych, strukturalnych, półstrukturalnych 

i grupowych kwasów karboksylowych. 

Lekcja online na MS Teams.  

• W pierwszej części lekcji  test do rozwiązania na platformie Quizizz 

dotyczący alkoholi. 

• W drugiej części realizacja tematu z kwasów karboksylowych; rozmowa 

naprowadzająca – wspólne rozwiązywanie zadań. 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku (notatka z lekcji), podręcznik str. 157-

160.  

Realizacja podstawy programowej: II.8-15, III.6-7 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Polska po II wojnie światowej. Powtórzenie wiadomości. 
 
Wspólne powtarzanie i utrwalanie wiadomości z rozdziału IV 
Lekcja online na MS Teams, podr. s.198-199, karta pracy w plikach 

•  

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Skracać czy nie? Skróty w języku polskim- powtórzenie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele 
Po lekcji uczeń: 
-wie, jak utworzyć skrót od jednego wyrazu , dwu lub więcej 
-potrafi rozwinąć skrót, podać jego znaczenie 
-potrafi zastosować lub nie kropkę w zapisie skrótu 
-potrafi uzasadnić pisownię skrótu 
Materiały: karta pracy, e- podręcznik https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-
moze/DQDsrIBeg ćw 8-10 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: RKO w szczególnych sytuacjach. 
Lekcja online na MS Teams. 

 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

Temat: Praca offline czy online? 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-moze/DQDsrIBeg
https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-moze/DQDsrIBeg

