
Zadania dla klasy VII a na dzień 31-03-2020r.  

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

Temat: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich. 

Lekcja online na platformie MS Teams 

Po tej lekcji uczeń powinien: 

− wyjaśnia: solidaryzm narodowy, internacjonalizm, endecja 

− zna daty: powstania Wielkiego Proletariatu (1882), P P S (1892), Stronnictwa 

Narodowo-Demokratycznego (1897), PPS Galicji i Śląska (1897), S L (1903) 

− identyfikuje postacie: L. Waryńskiego, R. Luksemburg, J. Piłsudskiego, R. 

Dmowskiego, W. Witosa, I. Daszyńskiego  

− wskazuje partie należące do ruchu narodowego socjalistycznego i ludowego 

− przedstawia cele ruchu robotniczego 

− charakteryzuje nurt niepodległościowy polskich socjalistów 
1. Tekst z podręcznika s. 137-140 
2. Tabelka do uzupełnienia 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym - ćwiczenia 

Cele:  

- uczeń umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym,  

- uczeń umie określić znak potęgi, nie wykonując obliczeń, 

- uczeń umie porównać potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych 

podstawach oraz o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich 

podstawach, 

- uczeń umie obliczyć wartość́ wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi. 

Realizacja podstawy programowej: I.1. uczeń zapisuje iloczyn jednakowych czynników 

w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim. 

Lekcja online na MS Teams. 

Ćwiczenia podstawowe zad.7-11 str.92 

Materiały pomocnicze: plik Word z wartościami potęg, multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

T: Prawo stałości składu związku chemicznego i równania reakcji  - podsumowanie 

wiadomości i umiejętności 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

• podaje treść prawa stałości składu, 

• potrafi policzyć stosunek masowy pierwiastków, 

• potrafi policzyć skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym, 

• prawidłowo dobiera współczynniki do reakcji 

  

Lekcja online na MS Team 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do uzupełnienia podczas lekcji oraz materiał 

do uzupełnienia i odesłania. 

Realizacja podstawy programowej: III.2; III.3; III.7 

 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia i praca. 
Cele:  
- uczeń podaje przykłady różnych form energii, 
- uczeń posługuje się pojęciem pracy mechanicznej i wyraża ją w jednostce układu SI, 
- uczeń stosuje do obliczeń związek pracy z siłą i drogą, na jakiej została wykonana, 
- uczeń wyjaśnia, kiedy praca jest równa zero. 
Realizacja podstawy programowej: III.1 
Lekcja na MS Teams online. 
Notatka i zad. 1,2,3,5,6 str.203 podręcznik. 



Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-
rodzaje/DmM6vau4Y 
 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat lekcji: Zanim zredagujemy opis przeżyć wewnętrznych  Skawińskiego - 
ćwiczenia utrwalające. 
Lekcja online na MS Teams (videorozmowa) 
Uczeń potrafi: 

• Nazwać uczucia i emocje  swoje oraz innych osób (bohaterów literackich) 

• Wczuć się w rolę bohatera i opisać, co czuje,  

• Dobrać odpowiednie słownictwo nazywające stany emocjonalne  

• Rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć 

• Zredagować samodzielnie opis przeżyć wewnętrznych  
Pomoce dydaktyczne:  

• Zestaw ćwiczeń w programie Word 

• Gotowy wzór opisu przeżyć “ Wizyta u dentysty” w programie Word 

Ks. Marcin Pikor 
religia 

Temat: Czy prawo jest nam potrzebne? 

Cele: 

• Znajdziesz odpowiedź na pytanie czy potrzebne są jakieś reguły? 

• Dowiesz się, jakie mamy podstawy prawa. 

Plan: 
1. Czym prawo jest? 
2. Czy prawo i zasady, są potrzebne? 
3. Jakie mamy źródła i rodzaje prawa? 
4. Które z praw jest najważniejsze? 

 
Praca będzie się opierać na dyskusji na platformie TEAMS oraz na podręczniku do 
KATECHEZY 

 

Zadania dla klasy VII b na dzień 31-03-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia  

T: Prawo stałości składu związku chemicznego i równania reakcji  - podsumowanie 

wiadomości i umiejętności 

Cele: (Po lekcji uczeń): 

• podaje treść prawa stałości składu, 

• potrafi policzyć stosunek masowy pierwiastków, 

• potrafi policzyć skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym, 

• prawidłowo dobiera współczynniki do reakcji 

  

Lekcja online na MS Team 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do uzupełnienia podczas lekcji oraz materiał 

do uzupełnienia i odesłania. 

Realizacja podstawy programowej: III.2; III.3; III.7 

 

Jolanta 
Błaszczok 
historia 

Temat: Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku. 
Lekcja online na platformie MS Teams 
Cele: 

• Potrafisz omówić przyczyny, przebieg i skutki rewolucji z lat 1905-1907 na 
ziemiach polskich 

• Wymieniasz powstałe organizacje niepodległościowe  

• Wymieniasz i charakteryzujesz orientacje polityczne Polaków przed I wojną 
światową 

1. Podr. s 141-145 
2. Notatka do wklejenia  

https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DmM6vau4Y
https://epodreczniki.pl/a/energia-mechaniczna-i-jej-rodzaje/DmM6vau4Y


3. Materiały z epodręczniki.pl  

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym - ćwiczenia 

Cele:  

- uczeń umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym,  

- uczeń umie określić znak potęgi, nie wykonując obliczeń, 

- uczeń umie porównać potęgi o różnych wykładnikach naturalnych i takich samych 

podstawach oraz o takich samych wykładnikach naturalnych i różnych dodatnich 

podstawach, 

- uczeń umie obliczyć wartość́ wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi. 

Realizacja podstawy programowej: I.1. uczeń zapisuje iloczyn jednakowych czynników 

w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim. 

Lekcja online na MS Teams. 

Ćwiczenia podstawowe zad.7-11 str.92 

Materiały pomocnicze: plik Word z wartościami potęg, multićwiczenia GWO 

Bożena Placek  
J. polski 

Temat lekcji: Zanim zredagujemy opis przeżyć wewnętrznych Skawińskiego - 
ćwiczenia utrwalające. 
Lekcja online na MS Teams (videorozmowa) 
Uczeń potrafi: 

• Nazwać uczucia i emocje swoje oraz innych osób (bohaterów literackich) 

• Wczuć się w rolę bohatera i opisać to , co czuje 

• Dobrać odpowiednie słownictwo nazywające stany emocjonalne 

• Rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczuć 

• -zredagować samodzielnie opis przeżyć wewnętrznych 
Pomoce dydaktyczne: 

• Zestaw ćwiczeń w programie Word 

• Gotowy wzór opisu przeżyć wewnętrznych “Wizyta u dentysty” w programie 
Word 

 

Aleksandra 
Kowalska 
biologia 

T: Układ oddechowy i wydalniczy – samokontrola 

  

Cele: Po lekcji uczeń zna budowę i funkcjonowanie układów oddechowego i 

wydalniczego 

Lekcja online na MS Team 

Materiały do zajęć udostępnione w pliku do uzupełnienia (podczas lekcji) oraz do 

wykonania i odesłania. 

Realizacja podstawy programowej: III8.1-4, III.7.1-7 

KS. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Czy prawo jest nam potrzebne? 

Cele: 

• Znajdziesz odpowiedź na pytanie czy potrzebne są jakieś reguły? 

• Dowiesz się, jakie mamy podstawy prawa. 

Plan: 
5. Czym prawo jest? 
6. Czy prawo i zasady, są potrzebne? 
7. Jakie mamy źródła i rodzaje prawa? 
8. Które z praw jest najważniejsze? 

 
Praca będzie się opierać na dyskusji na platformie TEAMS oraz na podręczniku do 
KATECHEZY 

 

Zadania dla klasy VIII a na dzień 31-03-2020r. 

 

 

 

 

 

 



Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Odbicie i rozproszenie światła. 
Cele:  
- uczeń opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej 
- uczeń posługuje się pojęciami kąta padania i kąta odbicia, 
- uczeń formułuje prawo odbicia, 
- uczeń rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa odbicia, 
- uczeń opisuje zjawisko rozproszenia światła podczas jego odbicia od chropowatej 
powierzchni. 
Realizacja podstawy programowej: IX.2, IX.3. 
Lekcja prowadzona w formie czatu na MS Teams. 
Krótka notatka oraz zad.1-4. Str.228 podręcznik. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-
obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z 

Tomasz 
Kozielski 
EDB/informatyka 

Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka 

Tomasz 
Kozielski 
historia 

Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka 
 
Po egzaminie – reszta zajęć. 
Udostępnienie uczniom w pliku dodatkowych zadań utrwalających materiał z 
węglowodorów. 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat lekcji: Wstępne omówienie próbnego egzaminu z języka polskiego 
Lekcja online na MS Teams 
W czasie zajęć uczniowie poznają: 

• jak  zbudowany był test z j. polskiego, co zawierał, jak są oceniane zadania 

• szczegółowo dowiedzą się, jakie powinny być poprawne odpowiedzi do zadań 
otwartych, dlaczego takie 

• Przedyskutują tematy  wypracowań ( tworzenie dłuższej wypowiedzi): 

•  Określą, jakie argumenty mogły być wykorzystane, jakie przykłady należało 
podać , z jakich lektur  

Pomoce: 
Materiały ze strony OKE, przygotowane pliki przez nauczyciela 

Katarzyna 
Durkalec 
Doradztwo 
zawodowe 

Wybieram szkołę - oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych. 

 

Zadania dla klasy VIII b na dzień 31-03-2020r. 

 

 

Nauczyciel  
(imię nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Odbicie i rozproszenie światła. 
Cele:  
- uczeń opisuje zjawisko odbicia światła od powierzchni płaskiej 
- uczeń posługuje się pojęciami kąta padania i kąta odbicia, 
- uczeń formułuje prawo odbicia, 
- uczeń rozwiązuje zadania rachunkowe z zastosowaniem prawa odbicia, 
- uczeń opisuje zjawisko rozproszenia światła podczas jego odbicia od chropowatej 
powierzchni. 
Realizacja podstawy programowej: IX.2, IX.3. 
Lekcja prowadzona w formie czatu na MS Teams. 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z


Krótka notatka oraz zad.1-4. Str.228 podręcznik. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-
obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z 

Aleksandra 
Kowalska 
chemia 

Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka 
 
Udostępnienie uczniom w pliku dodatkowych zadań utrwalających materiał z 
węglowodorów. 

Jolanta 

Błaszczok 

historia 

Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka 

Celina 
Szafraniec 
J. polski 

Próbny egzamin ósmoklasisty - matematyka 
Po egzaminie reszta zajęć 
Temat lekcji: Wstępne omówienie próbnego egzaminu z języka polskiego 
Lekcja online na MS Teams 
W czasie zajęć uczniowie poznają: 

• jak  zbudowany był test z j. polskiego, co zawierał, jak są oceniane zadania 

• szczegółowo dowiedzą się, jakie powinny być poprawne odpowiedzi do zadań 
otwartych, dlaczego takie 

• Przedyskutują tematy  wypracowań ( tworzenie dłuższej wypowiedzi): 

•  Określą, jakie argumenty mogły być wykorzystane, jakie przykłady należało 
podać , z jakich lektur  

Pomoce: 
Materiały ze strony OKE, przygotowane pliki przez nauczyciela 
 

Tomasz 
Kozielski 
edb/informatyka 

Temat: Pozycja boczna bezpieczna - ćwiczenia/ 
Utrwalenie wiadomości z excel 
Zajęcia na platformie MS Teams 

Katarzyna 
Durkalec 
doradztwo 
zawodowe 

Wybieram szkołę - oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych. 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z

