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

 

 

 

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, notatka w plikach  
Lekcja prowadzona online na MS Teams  

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Siatki graniastosłupów i ich pola powierzchni. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie siatki graniastosłupa, 
- zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa, 
- zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, 
- rozumie pojęcie pola figury, 
- rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki, 
- rozumie zasadę kreślenia siatki, 
- umie rozpoznać siatkę graniastosłupa prostego, 
- umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub 
czworokąta, 
- umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.270, zeszyt ćwiczeń zad.1-3 str.111,112. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-
graniastoslupow/DuBZATbgg, https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-
graniastoslupa/D10ph7NcU, multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Woda – właściwości i rola w przyrodzie. Woda jako rozpuszczalnik 

Cele:  

- poznanie właściwości fizycznych wody, jej roli i występowania w przyrodzie, 

- omówienie sposobów racjonalnego gospodarowania wodą, 

- poznanie budowy cząsteczki wody, 

- poznanie pojęć: dipol, rozpuszczaniki, 

- analiza wpływu temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na 

szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie 

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

rozmowa naprowadzająca. Wykorzystanie filmów z Chemii Nowej Ery 

(doświadczenie 25 i 26), dodatkowo: Woda niezwykła substancja 

https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs  

Po co mi woda https://www.youtube.com/watch?v=GEmyyWESkYk , 

zachęcenie do odwiedzenia strony: 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4  

Realizacja podstawy programowej: V.1-4 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Energia wewnętrzna i temperatura. 
Cele, po lekcji uczeń: 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DuBZATbgg
https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DuBZATbgg
https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D10ph7NcU
https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D10ph7NcU
https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs
https://www.youtube.com/watch?v=GEmyyWESkYk
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4


- posługuje się pojęciem energii wewnętrznej i wyraża ją w jednostkach układu 
SI, 
- analizuje jakościowo związek między średnią energią kinetyczną cząsteczek 
(ruch chaotyczny) i temperaturą (zob. IV.5), 
- posługuje się pojęciem temperatury (zob. IV.1), 
- posługuje się skalami temperatur: Celsjusza, Kelvina, Fahrenheita (zob. IV.2), 
- przelicza temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i 
odwrotnie (zob. IV.2), 
- dostrzega, że ciała o równej temperaturze pozostają w stanie równowagi 
termicznej (zob. IV.1) 
Realizacja podstawy programowej: IV.1,IV.2,IV.5. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka do zeszytu, zad. 1-5 str.231,232. 
Materiały pomocnicze: film https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU, 
 e-book Nowa Era. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Świat przedstawiony w balladzie “ Dusiołek” B. Leśmiana. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić elementy świata przedstawionego w utworze 

• Wytłumaczyć na konkretnych przykładach, dlaczego ballada to gatunek 
z pogranicza 3 rodzajów literackich 

Pomoce: 

• Podręcznik 

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/dusiolek 

Ks. Marcin 
Pikor 
religia 

Temat: Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 
Cele: 
-opisuje najważniejsze wydarzenia życia Św. Stanisława Kostki 
-formułuje zasady postępowania wypływające z przykładu życia świętego 
-definiuje pojęcie PATRON 
Lekcja prowadzona na platfotmie TEAMS 
Pomoce: internet, podręcznik, film 
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Woda – właściwości i rola w przyrodzie. Woda jako rozpuszczalnik 

Cele:  

- poznanie właściwości fizycznych wody, jej roli i występowania w przyrodzie, 

- omówienie sposobów racjonalnego gospodarowania wodą, 

- poznanie budowy cząsteczki wody, 

- poznanie pojęć: dipol, rozpuszczaniki, 

- analiza wpływu temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na 

szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie 

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

rozmowa naprowadzająca. Wykorzystanie filmów z Chemii Nowej Ery 

(doświadczenie 25 i 26), dodatkowo: Woda niezwykła substancja 

https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs  

https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU
https://www.youtube.com/watch?v=kpVt65-2tVs


Po co mi woda https://www.youtube.com/watch?v=GEmyyWESkYk , 

zachęcenie do odwiedzenia strony: 

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4  

Realizacja podstawy programowej: V.1-4 

Dominika 
Gatnar  
j. angielski 

T: A postcard – writing, czyli jak napisać pocztówkę - ćwiczenia w pisaniu. 
 
Lekcja online na MS Teams. 
 
Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów na temat poznanego wcześniej czasu 
gramatycznego – present perfect - kartkówka. Następnie uczniowie analizują 
zamieszczoną w podręczniku pocztówkę - nauczyciel zwraca uwagę uczniów 
na najważniejsze zwroty, układ tekstu, styl, itp. Uczniowie odpowiadają na 
pytania do tekstu, zapisują sobie zwroty, wyrażenia nieznane wraz z 
tłumaczeniami do zeszytu. Następnie samodzielnie, z pomocą podanych 
zwrotów tworzą własny tekst pocztówki.  
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Siatki graniastosłupów i ich pola powierzchni. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- zna pojęcie siatki graniastosłupa, 
- zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa, 
- zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa, 
- rozumie pojęcie pola figury, 
- rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki, 
- rozumie zasadę kreślenia siatki, 
- umie rozpoznać siatkę graniastosłupa prostego, 
- umie kreślić siatkę graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta lub 
czworokąta, 
- umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa prostego. 
Realizacja podstawy programowej: XI.2. 
Lekcja online na MS Teams. 
Notatka do zeszytu - podręcznik str.270, zeszyt ćwiczeń zad.1-3 str.111,112. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-
graniastoslupow/DuBZATbgg, https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-
graniastoslupa/D10ph7NcU, multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Bożena Placek 
j. polski 

Temat: Świat przedstawiony w balladzie “ Dusiołek” B. Leśmiana. 
Lekcja online na MT 
Po lekcji uczeń umie: 

• Wymienić elementy świata przedstawionego w utworze 

• Wytłumaczyć na konkretnych przykładach, dlaczego ballada to gatunek 
z pogranicza 3 rodzajów literackich 

Pomoce: 

• Podręcznik 

• http://aleklasa.pl/gimnazjum/c305-wiersze/dusiolek 
 

Aleksandra 
Kowalska  
biologia 

T: Podsumowanie wiadomości i umiejętności z regulacji nerwowo – 

hormonalnej 

Cele: 

- podsumowanie wiadomości z układu hormonalnego i nerwowego 

Lekcja online na MS Teams. Rozwiązywanie zadań powtórkowych z 

podręcznika str. 191, wykorzystanie filmów i animacji z Multiteki  - Puls życia 7.  

Udostępnienie linku to testu z regulacji nerwowo – hormonalnej (test na 

platformie Quizizz - kartkówka). 

Realizacja podstawy programowej:III.9, III.11 

Ks. Marcin 
Pikor 

Temat: Święty Stanisław Kostka patronem młodzieży. 
Cele: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEmyyWESkYk
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4
https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DuBZATbgg
https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-graniastoslupow/DuBZATbgg
https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D10ph7NcU
https://epodreczniki.pl/a/pole-powierzchni-graniastoslupa/D10ph7NcU


religia -opisuje najważniejsze wydarzenia życia Św. Stanisława Kostki 
-formułuje zasady postępowania wypływające z przykładu życia świętego 
-definiuje pojęcie PATRON 
Lekcja prowadzona na platfotmie TEAMS 
Pomoce: internet, podręcznik, film 

 

 

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

 

 

Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Soczewki i jej zdolność skupiająca. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- posługuje się pojęciem zdolności skupiającej soczewki wraz z jej jednostką (1 
D),  
- posługuje się pojęciami: ogniska i ogniskowej, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez 
soczewkę skupiającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez 
soczewkę rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej. 
Realizacja podstawy programowej: IX.7. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka z podręcznika 258, zad.1-3, str.258,259 
Materiały pomocnicze: e-book Nowa Era. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Apteczka pierwszej pomocy 
Lekcja online na MS Teams 

  

Tomasz 
Kozielska 
historia 

Temat: Polski październik 
Lekcja online na MS Teams 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Kwas metanowy i kwas etanowy (1) 

Cele: 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu metanowego, 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu etanowego, 

- omówienie procesu fermentacji octowej, 

- zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami 

metali i metalami oraz równań dysocjacji jonowej 

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

Wykorzystanie filmów z doświadczeń 28-32 z Chemii Nowej Ery.  

Rozwiązywanie zadań z podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej:IX.4, IX.5 

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Wśród liter, głosek i sylab-powtórzenie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-utrwalenie pojęć głoska, litera, sylaba 
-doskonalenie rozpoznawania różnych rodzajów głosek: ustnych, nosowych, 

dźwięcznych, miękkich, twardych, bezdźwięcznych 

-utrwalenie dzielenia wyrazów na głoski, litery 

-przypomnienie funkcji litery “i” 



Materiały: e- podręcznik, karta pracy 

https://epodreczniki.pl/a/slyszymy-gloski-piszemy-litery/D1ELb73Dc , 
https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-
literami/DojDPM98H  
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Nauczyciel  
(imię 
nazwisko) 
Przedmiot  
(wpisać) 

Treść zadań do realizacji 

Anna Brzęczek 
fizyka 

Temat: Soczewki i ich rodzaje. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- wymienia rodzaje soczewek, 
- posługuje się pojęciami: ogniska i ogniskowej, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej przechodzących przez 
soczewkę skupiającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, 
- wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na 
ekranie, dobierając położenie soczewki i przedmiotu, 
- opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej, przechodzących przez 
soczewkę rozpraszającą, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, 
- konstruuje za pomocą soczewki rozpraszającej ostry obraz przedmiotu na 
ekranie, dobierając położenie soczewki i przedmiotu. 
Realizacja podstawy programowej: IX.7, IX.14b. 
Lekcja online na MS Teams 
Notatka z podręcznika str. 254,258. 
Materiały pomocnicze: https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-
powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh, 
https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg,  
e-book Nowa Era. 

Aleksandra 
Kowalska  
chemia 

T: Kwas metanowy i kwas etanowy (1) 

Cele: 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu metanowego, 

- poznanie występowania, właściwości i zastosowań kwasu etanowego, 

- omówienie procesu fermentacji octowej, 

- zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami 

metali i metalami oraz równań dysocjacji jonowej 

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

Wykorzystanie filmów z doświadczeń 28-32 z Chemii Nowej Ery.  

Rozwiązywanie zadań z podręcznika.  

Realizacja podstawy programowej:IX.4, IX.5 

Jolanta 
Błaszczok  
historia 

Temat: Polska po II wojnie światowej. Powtarzamy i sprawdzamy wiadomości. 
 
Lekcja online na MS Teams 

•  

Celina 
Szafraniec 
j. polski 

Temat: Wśród liter, głosek i sylab-powtórzenie 
Lekcja online na MS Teams 
Cele: 
-utrwalenie pojęć głoska, litera, sylaba 
-doskonalenie rozpoznawania różnych rodzajów głosek: ustnych, nosowych, 

dźwięcznych, miękkich, twardych, bezdźwięcznych 

-utrwalenie dzielenia wyrazów na głoski, litery 

https://epodreczniki.pl/a/slyszymy-gloski-piszemy-litery/D1ELb73Dc
https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-literami/DojDPM98H
https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-literami/DojDPM98H
https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh
https://epodreczniki.pl/a/konstrukcja-obrazow-powstajacych-przy-uzyciu-soczewek/D25sLWbzh
https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg


-przypomnienie funkcji litery “i” 

Materiały: e- podręcznik, karta pracy 

https://epodreczniki.pl/a/slyszymy-gloski-piszemy-litery/D1ELb73Dc , 
https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-
literami/DojDPM98H 
 

Anna Brzęczek 
matematyka 

Temat: Długość okręgu - ćwiczenia. 
Cele, po lekcji uczeń: 
- umie obliczyć obwód figury składającej się wielokrotności ćwiartek okręgu,- 
umie rozwiązać zadania tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur,- 
rozumie sposób wyznaczenia liczby,- umie rozwiązać zadania tekstowe 
związane z długością okręgu,- umie rozwiązać zadania tekstowe związane z 
porównywaniem 
obwodów figur.Realizacja podstawy programowej: XIV.1, XIV.2.Lekcja online 
na MS Teams. 
Zeszyt ćwiczeń zad. 8-11 str.101,102. 
Materiały pomocnicze: multipodręcznik i multićwiczenia GWO. 

Tomasz 
Kozielska 
Edb/informatyka 

Temat: Apteczka pierwszej pomocy 
Lekcja online na MS Teams 
 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/slyszymy-gloski-piszemy-litery/D1ELb73Dc
https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-literami/DojDPM98H
https://epodreczniki.pl/a/nie-trac-gruntu-pod-nogami-nie-myl-glosek-z-literami/DojDPM98H

