
8A 
PIĄTEK – 6.11.2020 

2 8.50 - 9.35  j. polski 

Temat: Obraz „Diogenes szukający uczciwego człowieka” ilustracją dnia z życia filozofa. cd 
Cel: doskonalę opis dzieła malarskiego.  
Drogi Uczniu! Na dzisiejszej lekcji utrwalimy sobie, jak należy opisać obraz. Wskazówki znajdziesz w plikach na 
teams. Następnie napiszecie ciąg dalszy swojej pracy - rozwinięcie i zakończenie..  
Miłej pracy! Do zobaczenia na teams! Żaneta Kowalska 

3 9.40 - 10.25 WOS T: Powiat i województwo. Cel: poznaję najważniejsze zadania i organy samorządu powiatowego i wojewódzkiego. 
Zapraszam na lekcję online! M. Cesarz 

4 10.35 - 11.20 

WF Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana. 

WF 

Temat: Taniec Makarena. 
Cel: Potrafię zatańczyć Makarenę. 
Instrukcja do lekcji: Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe. 
Poniżej zamieszczam linki do dzisiejszej lekcji. Razem z dziećmi na filmiku postaraj się zatańczyć „Makarenę” :   
a) https://www.youtube.com/watch?v=i1im74-XgYA , 
b) https://www.youtube.com/watch?v=iZ2e-xT81JA 
Do miłego zobaczenia!!! Agnieszka Filipiak 

5 11.40 - 12.25 

NIEM gr. 1 

Thema: Was machst du am Wochenende? (Co robisz w weekend?) 
Ziel: opisuję czynności dnia codziennego 
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś opisujemy czynności dnia codziennego (książka str. 37 zad. 
10a). Zrobimy ćwiczenie 18, 19, 20, 21 str. 19 (zeszyt ćwiczeń)  
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska 

ANG gr. 2 

Subject: SkillsRevision. 
Aim: ćwiczę umiejętności wymagane na egzaminie ósmoklasisty. 
Zapraszam na lekcję online według planu. Dzisiaj poćwiczymy znajomość środków i funkcji językowych oraz 
umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem. Wykonamy zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty: 
ćw. 1-5 na str. 32 i 33 w podręczniku. 
Pozdrawiam Marlena Kwiatkowska 

6 12.45 - 13.30 zaj. wych 

Temat: Zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej. 
Aim: znam zasady bezpieczeństwa obowiązujące w strefie czerwonej COVID-19. 
Zapraszam na lekcję online wg planu. Dzisiaj porozmawiamy o izolacji ikwarantannie oraz przypomnimy sobie 
zasadybezpieczeństwa obowiązujące w strefie czerwonej COVID-19. Powrócimy także do tematu obchodów Święta 
Niepodległości. 
Do zobaczenia! Marlena Kwiatkowska 

 



8B 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 chemia 

Temat: Reakcja zobojętniania, ćwiczenia. 
Cel: doskonalę umiejętność zapisywania równań reakcji zobojętniania. 
Witajcie,  
dziś będziemy doskonalić umiejętność zapisywania równań reakcji zobojętniania. W końcu zauważysz, że to nie jest 
trudne. 
Do zobaczenia. Anita Pesta 

2 8.50 - 9.35  historia 

Temat: Polskie Państwo Podziemne c.d. 
Cel: poznam działalność zbrojną oraz sabotażową polskiego podziemia. 
Na dzisiejszej lekcji omówimy akcje zbrojne żołnierzy AK oraz działalność Szarych Szeregów. Omówimy Akcję pod 
Arsenałem, zamach na Kutcherę oraz dowiemy się kim byli cichociemni. 
Trzymajcie się zdrowo! 
Joanna Skocińska 

3 9.40 - 10.25 

ANG gr. 1 

Subject: Expressingemotions. 
Aim: potrafię wyrażać emocje. 
Zapraszam na lekcję online według planu. Dzisiaj poznamy zwroty przydatne do wyrażania naszych emocji. 
Wykorzystamy je w zad. 1-4 na str. 35 w podręczniku. Następnie poćwiczymy umiejętność czytania ze 
zrozumieniem wykonujączad. 1-3 na str. 44 w zeszycie ćwiczeń. 
Do zobaczenia! 
Marlena Kwiatkowska 

NIEM gr. 2 

Thema: Was stimmtnicht? (Co się nie zgadza?) 
Ziel: Potrafię określać czas zegarowy dwoma sposobami. 
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się podawać godzinę w sposób oficjalny i nieoficjalny. 
Wykonamy ćwiczenia z podręcznika: ćw. 3b, 4 a,b,c str.34 oraz ćw. 6 i 7 str.16/17 w zeszycie ćwiczeń. 
Powodzenia! Ewa Skrzeszewska 

4 10.35 - 11.20 WF 

Temat: Koszykówka - zasady gry 3x3 
Cel: Uczeń zna podstawowe zasady gry w koszykówkę na jeden kosz. Gra 3x3 
Zapraszam Was do obejrzenia i przeanalizowania zasad gry w koszykówkę na jeden kosz.  
https://www.youtube.com/watch?v=AgT8fJmd8Dw 

5 11.40 - 12.25 matematyka 

Temat: Proporcja – zadania 
Cel: umiem zapisać dane z zadnia w postaci proporcji i rozwiązać 
Na poprzedniej lekcji powiedzieliśmy jakie równania nazywamy proporcją. Dzisiaj sami będziecie zapisywać i 
rozwiązywać proporcje. Zad.5, 6, 7/59 oraz sprawdź, czy umiesz str.59 
Powodzenia, Maria Breza-Guściora 



6 12.45 - 13.30 biologia 

Temat: Podstawowe prawa dziedziczenia. 
Cel: Potrafię wyjaśnić pojęcia genotyp, fenotyp, allel, cecha dominująca, cecha recesywna, homozygota, 
heterozygota. Umiem rozwiązywać proste krzyżówki genetyczne, stosując 1.Prawo Mendla. 
Drodzy Uczniowie, zapraszam na lekcję online zgodnie z planem. Zdobędziecie się na niej wiele ciekawych 
wiadomości na temat dziedziczenia cech. Będziemy pracować z podręcznikiem, filmikami edukacyjnymi i zeszytem 
ćwiczeń s.14-16. 
Cieszę się, że w końcu się spotkamy :)  
Joanna Mytlewska 

7 13.50 - 14.35 j.polski 

Temat: Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania. 
Cel: umiem rozpoznać i poprawnie ułożyć określony typ wypowiedzenia. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o wypowiedzeniach, w których znajdują się imiesłowy przysłówkowe. 
Zapiszemy ważne informacje, a potem wykonamy ćwiczenia ze stron 97 – 98 w podręczniku. 
Do zobaczenia! 
Andrzej Rutkowski 

  



8C 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 j.polski 

Temat: Obraz „Diogenes szukający uczciwego człowieka” ilustracją dnia z życia filozofa. cd 
Cel: doskonalę opis dzieła malarskiego.  
Drogi Uczniu! Na dzisiejszej lekcji utrwalimy sobie, jak należy opisać obraz. Wskazówki znajdziesz w plikach na 
teams. Następnie napiszecie ciąg dalszy swojej pracy - rozwinięcie i zakończenie..  
Miłej pracy! Do zobaczenia na teams! 
Żaneta Kowalska 

2 8.50 - 9.35  fizyka 

Temat: Prąd elektryczny - zadania.  
Cel: Umiem poznane wiadomości dotyczące prądu elektrycznego wykorzystać podczas rozwiązywania zadaniach. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania z podręcznika 1-5 str. 75, 76 oraz 1-7 str. 85, 85. 
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska 

3 9.40 - 10.25 

NIEM gr. 1 

Thema: Was machst du am Wochenende? (Co robisz w weekend?) 
Ziel: opisuję czynności dnia codziennego 
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś opisujemy czynności dnia codziennego (książka str. 37 zad. 
10a). Zrobimy ćwiczenie 18, 19, 20, 21 str. 19 (zeszyt ćwiczeń)  
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska 

ANG gr. 2 

Temat: Revision  
Cel: powtarzam wiadomości z rozdziału 2 
Zapraszam na spotkanie przy pomocy aplikacji Teams. 
Jeżeli nie możesz tego zrobić, nie martw się. 
Instrukcja do lekcji: zeszyt ćwiczeń (rozdział 2 str. 20-23 - uzupełniamy i sprawdzamy) 
Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie, napisz datę po angielsku.  
Miłej nauki! Izabela Wiewiórka 

4 10.35 - 11.20 

WF Grupa p. M. Roberts – lekcja odwołana. 

WF 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu.  
Cel : wzmocnię swoją kondycję  fizyczną 
Instrukcja do lekcji:Dzień dobry! Połącz się ze mną online na platformie office, jeżeli jest to możliwe.  
Na dzisiejszych zajęciach zadaniem głównym będzie wykonanie ćwiczeń ogólnorozwojowych cardio, które poprawią 
twoje samopoczucie i formę fizyczną. Przygotuj sobie sportowy strój i wodę do picia. Poniżej zamieszczam link do 
dzisiejszej lekcji. Proszę wykonaj ćwiczenia, które pokazuje pani na filmiku:  
https://www.youtube.com/watch?v=oTqm40lJbwg  
Ewa Kasprzak 

  



5 11.40 - 12.25 historia 

Temat: Sprawa polska pod koniec wojny c.d. 
Cel: dowiem się jak ukształtowała się nowa władza w powojennej Polsce. 
Dzień dobry! 
Podczas dzisiejszej lekcji, omówimy jak ukształtowały się nowe władze w powojennej Polsce oraz doniosłe skutki 
tego wydarzenia. Wykonamy ćwiczenie 3 ze strony 97. 
Do zobaczenia 
Anita Grecka-Mycio 

  



6 12.45 - 13.30 EDB 

Temat: Zagrożenia powodziowe 
Cel: Znam przyczyny i skutki powodzi w Polsce. Wymieniam obszary najbardziej narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi. Wiem jakie działania są podejmowane w naszym kraju w celu zapobiegania powodziom i łagodzenia ich 
skutków 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o powodziach w Polsce. Poznacie przyczyny powodzi oraz przykłady ochrony 
przeciwpowodziowej. 
Zapraszam na lekcję online wg planu 
Gorąco Was pozdrawiam 
Michał Marchlewski 

7 13.50 - 14.35 matematyka 

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne. 
Cel: Rozpoznaję wielkości wprost proporcjonalne. Rozwiązuję zadania tekstowe związane z wielkościami wprost 
proporcjonalnymi. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji dowiemy się jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne. Zastosujemy zdobytą wiedzę w 
zadaniach tekstowych. Rozwiążemy zadania z podręcznika: 2, 3, 5 i 7 str. 62. 
Miłego dnia i dużo zdrowia! 
Iwona Koperska 

8 14.40 - 15.25 religia 

Temat: Wspólnota polityczna. 
cel: wiem na czym polega odpowiedzialność chrześcijanina za dobro wspólne 
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH 
pozdrawiam 
Ewa Paśniewska 

 
  



8D 
PIĄTEK – 6.11.2020 

1 8.00 - 8.45 

H  

Temat:Taktyka-wejście w tercje przeciwnika,atak (forcheking) 
Cel:poznanie w teorii sposobu wejść w tercje przeciwnia,gry w strefie ataku oraz forchekingu na przeciwnika w ich 
tercji. 
Widzimy się online trener WM 

B 
Temat: Bezpieczeństwo własne ratownika.                                                                                                                 
Cele: uczeń poznaje sposoby samoasekuracji w wodzie w czasie udzielania pomocy tonącemu.                             
Wykład on-line, Tomasz Lubaszewski 

2 8.50 - 9.35  

H Temat:Analizaskrótów meczy PHL 
Cel:sprawdzeie wiedzy teoretycznej. 

B 

Temat: Technika stylu dowolnego – oddychanie 
Cel: uczniowie poznają tajniki lepszego pływania 
Obejrzyj film, zapamiętaj ćwiczeniahttps://youtu.be/86cT2unxVXs 
Tomasz Lubaszewski 

 9.40 - 10.25 fizyka 

Temat: Prąd elektryczny - zadania.  
Cel: Umiem poznane wiadomości dotyczące prądu elektrycznego wykorzystać podczas rozwiązywania zadaniach. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania z podręcznika 1-5 str. 75, 76 oraz 1-7 str. 85, 85. 
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska 

4 10.35 - 11.20 matematyka 

Temat: Proporcje. 
Cel: Stosuję pojęcie proporcji w zadaniach tekstowych. 
Dzień dobry, 
na dzisiejszej lekcji utrwalimy umiejętność budowania proporcji i stosowania jej własności do rozwiązywania zadań 
tekstowych. Rozwiążemy zadania z podręcznika: 3 i 4 ze str. 58 oraz 5, 6 i 7 ze str. 59. 
Miłego dnia i dużo zdrowia! 
Iwona Koperska 

5 11.40 - 12.25 j.polski 

Temat: „Testament optymisty” – komiczny czy poważny? 
Cel: sprawdzam swoje wiadomości i umiejętności. 
Drodzy Uczniowie, dzisiaj kolejny ciekawy i zaskakujący tekst. Po jego przeczytaniu wykonacie wskazane przeze 
mnie ćwiczenia ze stron 96 – 97 w podręczniku. 
Będzie ciekawie! 
Andrzej Rutkowski 

6 12.45 - 13.30 j.polski 
Temat: Młodzieńczy marsz ku doskonałości? 
Cel: umiem odczytać przenośny sens tekstu. 
Drodzy Uczniowie, poznamy dzisiaj krótki i ciekawy utwór Zbigniewa Herberta pt. „Pan Cogito a perła”. 



Porozmawiamy o jego treści i wykonamy ćwiczenia ze stron 94 – 95  
w podręczniku. 
Pozdrawiam i do zobaczenia! 
Andrzej Rutkowski 

7 13.50 - 14.35 ANG 

Subject: Expressingemotions. 
Aim: potrafię wyrażać emocje. 
Zapraszam na lekcję online według planu. Dzisiaj poznamy zwroty przydatne do wyrażania naszych emocji. 
Wykorzystamy je w zad. 1-4 na str. 35 w podręczniku. Następnie poćwiczymy umiejętność czytania ze 
zrozumieniem wykonując zad. 1-3 na str. 44 w zeszycie ćwiczeń. 
Do zobaczenia! 
Marlena Kwiatkowska 

8 14.40 - 15.25 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 

 


