
7A 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 
WF 

Temat: Trening taneczny. 
Cel: Ćwiczę i dobrze się przy tym bawię. 
Drodzy uczniowie zapraszam Was dzisiaj na zajęcia taneczne: 
Link podam na teams.  
Udanej zabawy i tańca. 
Iwona Lipecka 

WF Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana. 
2 8.50 - 9.35  zaj. wych Lekcja odwołana. 
3 9.40 - 10.25 polski Lekcja odwołana. 

4 10.35 - 11.20 ANG 

Temat:Futuretimes. Education. - Ćwiczenia doskonalące zastosowanie struktur gramatycznych i leksykalnych. 
Cel: Stosuję czasy przyszłe w kontekście. Stosuję słownictwo z zakresu tematycznego „edukacja” w kontekście. 
Instrukcja do lekcji: Wykonaj zadania B.4. znajdujące się w pliku: B. Zagadnienia gramatyczne na Teams lub A.4.  
znajdujące się w pliku A: Zagadnienia leksykalne (w plikach zespołu 7A Język angielski CAŁOŚĆ). Jeśli już 
wykonałeś/aś te zadania lub masz ochotę na rozwiązywanie dziś innych zadań znajdujących się w plikach tego 
zespołu, to dokonaj samodzielnego wyboru. Rozwiązania zadań proszę prześlij mi na czacie wraz z informacją 
dotyczącą kodu wybranego materiału. Seeyousoon, Anna Standish 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: Sprawdzian z działu „Procenty” 
Cel: wykonuję różne obliczenia procentowe 
Zadania: zadania do sprawdzianu na Teams 
Powodzenia! Renata Bartz 

6 12.45 - 13.30 chemia lekcja odwołana 

7 13.50 - 14.35 plastyka 

Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm i surrealizm. 
Cel: Dowiadujemy się na czym polega dadaizm i surrealizm w fotografii. 
Przeczytamy wiadomości z podręcznika na powyższy temat str.28-29. 
Zapoznamy się z reprodukcjami związanymi z tematem. 
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia! 
Anna Koprowska 

  



8 14.40 - 15.25 fizyka 

Temat: Masa i ciężar ciała. 
Cel: Wiem, jaka jest różnica między masą a ciężarem ciała, jakie są jednostki tych wielkości fizycznych i jak się je 
wyznacza, oblicza. 
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji omówimy zagadnienia znajdujące się w celu lekcji, określimy/wyznaczymy 
naszą masę, ciężar na Ziemi i Księżycu. 
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska 

9 15.30 -16.15 etyka 

Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła" 
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła” 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.  
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim 
klasom 4-8.  
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 

 
  



7B 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 WF 

Temat: Trening na całe ciało. 
Cel: Potrafię utrzymać swoje ciało w dobrej formie. 
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe. 
Proszę wykonaj trening, który sprawi, że będziesz mieć sprawne i zdrowe ciało. Poniżej zamieszczam link do dzisiejszej 
lekcji: 
https://www.youtube.com/watch?v=4irFuqAjvKw 
Do miłego zobaczenia!!!  
Agnieszka Filipiak 

2 8.50 - 9.35  zaj. wych. 

Temat: Co świętujemy 11 listopada? Przypomnienie zasad izolacji, kwarantanny i konieczności przestrzegania 
zasadzapobiegania zakażeniom. 
Cel: Wiem, jakie wydarzenie historyczne wspominamy w Polsce co roku 11listopada. Znam i stosuję zasady związane z 
pandemią COVID-19. 
Kochana Klaso, na dzisiejszych zajęciach z wychowawcą przypomnimy sobie wydarzenia sprzed ponad 100lat, które 
świętujemy zawsze 11listopada i zastanowimy, jak być patriotą we współczesnych czasach. 
Przypomnimy sobie także, jak odpowiedzialnie zachowywać się w obecnej rzeczywistości, po to, aby chronić zdrowie 
swoje i innych. 
Do zobaczenia :) 
Wasza Wychowawczyni, Joanna Mytlewska 

3 9.40 - 10.25 geografia 

Temat: Morze Bałtyckie  
Cel: potrafię scharakteryzować Bałtyk pod względempołożenia, wielkości, głębokości, zasolenia, termiki i walorów 
przyrodniczych 
 Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji poznamy cechy Morza Bałtyckiego. Dowiemy się, na czym polega jego 
wyjątkowość.  
Dokładne instrukcje do lekcji zamieściłam, jak zwykle, w “Notesie zajęć” na MS Teams.  
Do zobaczenia i usłyszenia online. 
 Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula 

4 10.35 - 11.20 chemia lekcja odwołana 
  



5 11.40 - 12.25 fizyka 

Temat: Masa i ciężar ciała. 
Cel: Wiem, jaka jest różnica między masą a ciężarem ciała, jakie są jednostki tych wielkości fizycznych i jak się je 
wyznacza, oblicza. 
Drodzy Uczniowie, na dzisiejszej lekcji omówimy zagadnienia znajdujące się w celu lekcji, określimy/wyznaczymy 
naszą masę, ciężar na Ziemi i Księżycu. 
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska 

6 12.45 - 13.30 plastyka 

Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm i surrealizm. 
Cel: Dowiadujemy się na czym polega dadaizm i surrealizm w fotografii. 
Przeczytamy wiadomości z podręcznika na powyższy temat str.28-29. 
Zapoznamy się z reprodukcjami związanymi z tematem. 
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia! 
Anna Koprowska 

7 13.50 - 14.35 

NIEM gr. 1 

Thema: Meine Hobbys. (Mojehobby) 
Ziel: informuję o swoich zainteresowaniach  
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś informujemy o swoich zainteresowaniach (książka str. 35 zad. 2a i 
3). Zrobimy ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 str. 19 (zeszyt ćwiczeń)  
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska 

ANG gr. 2  

Temat: Writing - unit 2 (2.6) 
Cel: umiem napisać email (odpowiedź na ogłoszenie) 
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams. 
Jeżeli nie możesz tego zrobić, nie martw się. Wykonaj następujące polecenia. 
Instrukcja do lekcji: podręcznik str. 18zad. 1,2,3,4 zeszyt ćwiczeń str.24 zad. 2,3 
Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie, napisz datę po angielsku.  
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka 

8 15.30 -16.15 etyka 

Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła" 
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła” 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.  
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim klasom 
4-8.  
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 

 
  



7C 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 

WF 

Temat: Trening taneczny. 
Cel: Ćwiczę i dobrze się przy tym bawię. 
Drodzy uczniowie zapraszam Was dzisiaj na zajęcia taneczne: 
Link podam na teams.  
Udanej zabawy i tańca. 
Iwona Lipecka 

WF 

Temat: Fakty-mity o sporcie i prawidłowym odżywianiu 
Cel: Poszerzam wiedzę na temat prawidłowych nawyków w sporcie 
Witam kochani! Dziś zapraszam Was na pogadankę połączoną z krótkim wykładem.W mediach, a także wśród wielu 
osób krąży wiele opinii, faktów-mitów na temat sportu, odżywiania, odchudzania itp. Czasem ciężko rozróżnić co 
jest fikcją, a co prawdą. Z częścią z nich postaramy się rozprawić podczas tej lekcji.  
Do zobaczenia, Rafał Gorlicki 

2 8.50 - 9.35  geografia 

Temat: Lasy w Polsce 
Cel: znam funkcje lasu, potrafię opisać lesistość Polski 
Drodzy Uczniowie, na lekcji dowiemy się, jak ważne są lasy... 
Dokładne wskazówki, jak zawsze, znajdziecie w “Notesie zajęć” na MS Teams. 
Do zobaczenia i usłyszenia online. 
 Pozdrawiam, Monika Marks-Kotula 

3 9.40 - 10.25 ANG gr. 1 

Temat: Exam revision – units 1-2 (ciąg dalszy). 
Aim: znam typy zadań egzaminacyjnych. 
Na dzisiejszej lekcji dokończymy rozwiązywać przykładowy test ósmoklasisty z zeszytu ćwiczeń (str.28-29), 
wspólnie omówimy poszczególne zadania, a zwłaszcza skoncentrujemy się na ostatnim zadaniu – formułowaniu 
wypowiedzi pisemnej. Do zobaczenia na lekcji online. 
Anna Krychowiak 

  INF gr. 2 

Temat: Język HTML - obrazki 
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU  
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem  
Maciej Grabowski 

4 10.35 - 11.20 INF gr. 1 

Temat: Język HTML - obrazki 
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU  
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem  
Maciej Grabowski 
 



ANG gr. 2 

Temat: Examrevision – units 1-2. 
Aim: znam typy zadań egzaminacyjnych. 
Na dzisiejszej lekcji omówimy wspólnie różne typy zadań egzaminacyjnych, wykonamy przykładowy test 
ósmoklasisty ze strony 26-27 w zeszycie ćwiczeń. Do zobaczenia na lekcji online. 
Anna Krychowiak 

5 11.40 - 12.25 j. polski 

Temat: Wypowiedź argumentacyjna - ćwiczenia 
Cel: Wiem, jak uzasadniać swoje zdanie. 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams. 
Zapoznaj się z treścią wiadomości na temat wypowiedzi argumentacyjnej ze str. 27 – 28 w zeszycie ćwiczeń. 
Następnie wykonaj zad. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ze str.28 -30.  
Miłej pracy! 
Aneta Stasiak 

6 12.45 - 13.30 j. polski 

Temat: Uczymy się redagować rozprawkę 
Cel: Tworzę rozprawkę. 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams. 
Zapoznaj się z treścią wiadomości ze str. 136 (w podręczniku). Następnie wykonaj zad. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ze str. 136 – 
137.  
Powodzenia! 
Aneta Stasiak 

7 13.50 - 14.35 matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości o procentach 
Cel:znam NaCoBeZu, wiem jakie są wymagania do sprawdzianu, jestem przygotowany do sprawdzianu 
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: przed klasówką strony 92,93 
Powodzenia! Renata Bartz 

8 15.30 -16.15 etyka 

Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła" 
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła” 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.  
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim 
klasom 4-8.  
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 

  



7D 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 INF gr. 2 

Temat: Język HTML - obrazki 
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU  
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem  
Maciej Grabowski 

2 8.50 - 9.35  historia 

Temat: Przemiany polityczno-społeczne w XIX wieku 
Cel: poznam znaczenie ruchu robotniczego i emancypacji kobiet. 
Dzień dobry! 
Podczas dzisiejszej lekcji, omówimy znaczenie ruchu robotniczego, jego przyczyny i skutki. Dowiecie się również 
dlaczego kobiety w XIX wieku chciały więcej praw politycznych. 
Wykonamy ćwiczenie 1,2,3, i miniprojekt ze strony 84. 
Do zobaczenia 
Anita Grecka-Mycio 

3 9.40 - 10.25 chemia lekcja odwołana 

4 10.35 - 11.20 NIEM 

Thema: MeineFreizeit. (Mój czas wolny) 
Ziel: Potrafię powiedzieć, co lubię robić w czasie wolnym. 
Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z odmianą czasowników poznanych na poprzedniej lekcji (podręcznik, str.42). 
Wykonamy ćwiczenia z podręcznika: ćw. 5,6 str. 36 oraz z zeszytu ćwiczeń: ćw.6,7,8 str.20. 
Pozdrawiam! Ewa Skrzeszewska 

5 11.40 - 12.25 j. polski 

Temat: Co symbolizuje wieża Babel? 
Cel: Czytam ze zrozumieniem. 
Podręcznik – s. 72 – 73. Dokładna notatka w Notesie zajęć. 
Do usłyszenia. J. Rudnik 

6 12.45 - 13.30 matematyka 

Temat: Obliczenia procentowe 
Cel: Stosuję obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych 
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: 6,7 strona 89; 8,9,10,11 strona 90 
Powodzenia! Renata Bartz 

7 13.50 - 14.35 H  
Temat:Technika indywidualna zawodnika – doskonalenie prowadzenia krążka.  
Cel: Poprawa techniki panowania nad krążkiem w warunkach domowych.  
Widzimy się online Trener WM 

B Grupa p. K. Sebastianowicz-Woźniak - lekcja odwołana. 

8 14.40 - 15.25 H  
Temat:Technika indywidualna zawodnika – doskonalenie prowadzenia krążka.  
Cel: Poprawa techniki panowania nad krążkiem w warunkach domowych.  
Widzimy się online Trener WM 



B Grupa p. K. Sebastianowicz-Woźniak - lekcja odwołana. 
 
  



7E 
CZWARTEK – 5.11.2020 

2 8.50 - 9.35  j. polski 

Temat: Jak prawidłowo argumentować własne zdanie? Tekst “Pismo i pamięć” 
Cel: poznaję terminy: argument, kontrargument, teza 
Przebieg: przeczytamy tekst “Pismo i pamięć” s. 58, będziemy ćwiczeń dobór argumentów, zapiszemy czym jest 
teza, argument i kontrargument. 
Do zobaczenia na teams: Magda Szturo 

3 9.40 - 10.25 

ANG gr. 1 

Subject: What a room, what a view!  
Aim: Potrafię uzyskiwać i udzielać informacji  
Zapiszcie proszę temat i cel lekcji oraz dzisiejszą datę w zeszycie 5th November.  
Na dzisiejszej lekcji wykonamy zadania 1, 2, 4, 5 na stronie 17 w podręczniku. Zad 3 wykonamy ustnie – speaking. 
Zadanie 1 strona 24 w podręczniku to Wasz Homework.  
Seeyou! Take care! Magdalena Wardalinska 

NIEM gr. 2 

Thema: Wie findestduTanzen? (Co sądzisz o tańcu?) 
Ziel: Potrafię wyrazić opinię na temat sposobów spędzania wolnego czasu. 
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się wyrażać swoje upodobania oraz opinie (podręcznik str.37), poznamy odmianę 
czasownika finden – uważać, sądzić (podręcznik str.42). 
Wykonamy ćw.7 i 8a str.37 (podręcznik) oraz ćw. 9,10, 11 str.20/21 (zeszyt ćwiczeń). 
Bis bald! 
Ewa Skrzeszewska 
 

4 10.35 - 11.20 

WF 

Temat: Przepisy gry w Piłkę Siatkową 
Cel: Wiem jakie różnice są w grze pomiędzy mini piłką siatkowa a piłkę siatkową. 
Zapraszam na spotkanie on-line!   
Do zobaczenia. Adam Marciniak 

WF 

Temat: Przepisy gry w koszykówkę 
Cel: Znam zasady gry w koszykówkę, potrafię wskazać błędy. 
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, przypomnimy sobie zasady gry w koszykówkę. 
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE 
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska 
 

5 11.40 - 12.25 WF 

Temat: Przepisy gry w Piłkę Siatkową 
Cel: Wiem jakie różnice są w grze pomiędzy mini piłką siatkowa a piłkę siatkową. 
Zapraszam na spotkanie on-line!   
Do zobaczenia. Adam Marciniak 



WF 

Temat: Przepisy gry w koszykówkę 
Cel: Znam zasady gry w koszykówkę, potrafię wskazać błędy. 
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online, przypomnimy sobie zasady gry w koszykówkę. 
https://www.youtube.com/watch?v=_GdMFzQ22gE 
Do zobaczenia, Małgorzata Szymkiewicz-Słońska 
 

6 12.45 - 13.30 fizyka 

Temat: Trzy stany skupienia substancji – zadania. 
Cel: Wiem, jakie są właściwości i budowa wewnętrzna ciał w stanie stałym, ciekłym i gazowym. 
Drodzy Uczniowie: 
na dzisiejszej lekcji utrwalimy wiadomości z lekcji poprzedniej i rozwiążemy zadania dotyczące tych zagadnień. 
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska 

7 13.50 - 14.35 chemia lekcja odwołana 

8 14.40 - 15.25 matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości o procentach 
Cel:znam NaCoBeZu, wiem jakie są wymagania do sprawdzianu, jestem przygotowany do sprawdzianu 
Zadania, które rozwiążemy na lekcji: przed klasówką strony 92,93 
Powodzenia! Renata Bartz 

 
  



7F 
CZWARTEK – 5.11.2020 

1 8.00 - 8.45 WF 

Temat: Trening fitness 
Cel: Wzmacniam swoją kondycję fizyczną. 
A teraz zapraszam do ćwiczeń cardio, które mają na celu poprawić Waszą kondycję fizyczną. Przygotujcie sobie stój 
sportowy, wodę do picia i uchylcie okno. Jeśli potrzebujecie, możecie robić sobie krótkie przerwy podczas treningu. 
Napiszcie na teams jak sobie poradziliście. 
A teraz ĆWICZYMY!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg 
Powodzenia!!! 

2 8.50 - 9.35  plastyka 

Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm i surrealizm. 
Cel: Dowiadujemy się na czym polega dadaizm i surrealizm w fotografii. 
Przeczytamy wiadomości z podręcznika na powyższy temat str.28-29. 
Zapoznamy się z reprodukcjami związanymi z tematem. 
Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia! Anna Koprowska 

3 9.40 - 10.25 historia 

Temat: Kultura polska pod zaborami 
Cel: Wiem, jak rozwijała się kultura polska i oświata po utracie niepodległości. 
Kochani, na dzisiejszej lekcji na podstawie filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=EzAjv_mPqko  
oraz tekstu z podręcznika (str.55-59) wyjaśnimy sobie cel naszej lekcji, poznamy najwybitniejszych polskich 
romantyków oraz pojęcie polskiego mesjanizmu. Chętni wyszukają w zasobach Internetu rysunki A. Grottgera z 
cyklu Polonia 1863, jakie wydarzenia przedstawiają i jakie robią na Tobie wrażenie? 
Bądźcie zdrowi i do zobaczenia! Hanna Matuszewicz 

4 10.35 - 11.20 matematyka  

Temat: Zadania tekstowe- procenty 
Cel: umiem zastosowac obliczenia procentowe w zadaniach 
Na dzisiejszej lekcji omówimy zadania dotyczące podwyżek i obniżek. Wykonamy zad12, 13,14,16/83 
Powodzenia, Maria Breza-Guściora 

5 11.40 - 12.25 

INF gr. 1 

Temat: Język HTML - obrazki 
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU  
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem  
Maciej Grabowski 

ANG gr. 2 

Subject: Mockexam. Zadania egzaminacyjne. 
Aim: Ćwiczę umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. 
Dzień dobry, 
Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć zadania egzaminacyjne. Wykonamy test z ćwiczeń ze str.26 
Pozdrawiam, Edyta Czarcińska 



6 12.45 - 13.30 religia  

Temat: Życie nasze zmienia się ale się nie kończy.  – cz. II 
Szczęść Boże! 
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH 
pozdrawiam 
Ewa Paśniewska 

7 13.50 - 14.35 j.polski 

Temat: Uczymy się redagować rozprawkę 
Cel: Tworzę rozprawkę. 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams. 
Zapoznaj się z treścią wiadomości ze str. 136 (w podręczniku). Następnie wykonaj zad. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ze str. 136 – 
137.  
Miłej pracy! 
Aneta Stasiak 

8 14.40 - 15.25 chemia lekcja odwołana 

9 15.30 -16.15 etyka 

Temat: Przygotowujemy projekt "Nasza wielokulturowa szkoła" 
Cel: Organizujemy akcję w ramach programu „Przyjazna szkoła” 
Zapraszam Cię na zajęcia za pośrednictwem Teams.  
Dzisiaj podsumujemy Waszą pracę i opracujemy wspólną prezentację, z myślą o przedstawieniu jej wszystkim 
klasom 4-8.  
Do zobaczenia! 
Aneta Stasiak 

 


