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Temat: Utrwalamy wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie.
Cel: rozpoznaję typy wypowiedzeń – zadania złożone współrzędnie.
Dzień dobry!
Dzisiejsza lekcja zapowiada się pracowicie, bo powtórzymy wiadomości na temat zdań złożonych współrzędnie,
wykonamy zad.3 ze str.55 w podręczniku, zad.4 ze str.56 również w podręczniku oraz w ćwiczeniach zad.1,2,3,4,5 na
str.81-84.
Życzę Wam zdrowia i energii!
Wasza polonistka Żaneta Kowalska
Temat: Pomiar napięcia elektrycznego i natężenia prądu.
Cel: Wiem, jak buduje się obwody elektryczne, co wchodzi w ich skład oraz jak prawidło wykonać pomiar napięcia i
natężenia.
Drodzy Uczniowie, dzisiaj na podstawie krótkiego filmu (link umieszczony jest również w Notesie zajęć) dowiecie się
co to jest obwód elektryczny, jakie są niezbędne elementy wchodzące w jego skład oraz jak dokonać pomiaru napięcia
i natężenia.
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska
Subject: Checkyourself - Revision 2.
Aim: powtarzam materiał leksykalno-gramatyczny z rozdziału 2.
Zapraszam na lekcję online według planu. Dzisiaj dalsza część powtórki na temat środowiska, czasu Past Perfect, used
to oraz questiontags. Wykonamy zad. 5-7 na str. 30 w podręczniku oraz 1-6 na str. 24 w zeszycie ćwiczeń.
Pozdrawiam
Marlena Kwiatkowska
Thema: Der Tagesablauf von Agnes. (Przebieg dnia Agnes)
Ziel: relacjonuję przebieg dnia
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś relacjonujemy przebieg dnia (książka str. 35 zad. 5a). Zrobimy
ćwiczenie 10, 11, 12 str. 17 i 18 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
Temat: Stoickie rady renesansowego poety - „Pieśń IX” Jana Kochanowskiego.
Cel: znam cechy pieśni, wiem, czym charakteryzuje się liryka inwokacyjna.
Dzień dobry!
Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy na temat postawy życiowej wyrażonej w omawianym utworze. Poznacie
informacje na temat liryki inwokacyjnej. Powtórzymy wiadomości na temat pieśni jako gatunku literackiego.
Wykonamy zadania w ćwiczeniach na str.117 -120.
Do zobaczenia na zaplanowanej lekcji online! Żaneta Kowalska
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Temat: Proporcja
Cel: umiem rozwiązywać równania zapisane za pomocą proporcji
Dzisiaj powiemy o równaniach, które nazywamy proporcją, w tym celu przeczytamy opis w podręczniku str. 57 i 58, a
następnie rozwiążemy zadania 2, 3,4/58.
Powodzenia, Maria Breza-Guściora
T: Wpływ obywateli na życie gminy. Finanse gminy. Cel: dowiem się, w jaki sposób mogę współdecydować o
sprawach lokalnych oraz jakie są źródła dochodów gminy. M. Cesarz
Temat: Praca człowieka w świetle wiary.
cel: wiem, że praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy.
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam
Ewa Paśniewska
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Temat: Reakcja zobojętniania.
Cel: wyjaśniam, jak przebiega reakcja zobojętniania; zapisuję równania reakcji zobojętniania.
Dzień dobry,
dziś omówimy na czym polega reakcja zobojętniania. Nauczysz się zapisywać równania reakcji zobojętniania.
Do zobaczenia na lekcji. Anita Pesta
Lekcja odwołana.
Temat: Natężenie prądu elektrycznego.
Cel: Wiem co to jest natężenie prądu, jaka jest jego jednostka i jak je można policzyć.
Drodzy Uczniowie,dzisiaj zajmiemy się nową wielkością fizyczną, która opisuje prąd elektryczny oraz rozwiążemy
zadania z podręcznika 1-5 str. 75, 76.
Pozdrawiam serdecznie. Katarzyna Ciurko-Smolińska
Temat: Regionalne odmiany języka.
Cel: odróżniam środowiskowe i regionalne odmiany języka.
Drodzy Uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o języku ogólnopolski i jego odmianach. Wykonamy ćwiczenia 1 – 4 ze
stron 90 - 91 w podręczniku.
Powodzenia i do zobaczenia. Andrzej Rutkowski
Thema: Der Tagesablauf von Agnes. (Przebieg dnia Agnes)
Ziel: relacjonuję przebieg dnia
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś relacjonujemy przebieg dnia (książka str. 35 zad. 5a). Zrobimy
ćwiczenie 10, 11, 12 str. 17 i 18 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
Temat:Present Perfect – revision and practice - Ćwiczenia doskonalące zastosowanie czasu Present Perfect.
Cel: Stosuję czas Present Perfect w kontekście zdaniowym.
Instrukcja do lekcji: Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 33 i zapoznaj się z zasadami tworzenia zdań w czasie Present
Perfect i jego zastosowaniem. Rozwiąż zadania od 1 do 4 ze str. 34 zeszytu ćwiczeń oraz 2 i 3 ze str. 35. Seeyousoon,
Anna Standish
Okienko dla uczniów – lekcja przeniesiona na 8:50.
Subject: The comparative and superlative of adjectives and adverbs.
Aim: potrafię tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków.
Zapraszam na lekcję online według planu. Dzisiaj przypomnimy sobie zasady stopniowania przymiotników i
przysłówków. Zapoznamy się z teorią na str. 41 w zeszycie ćwiczeń oraz wykonamy zad. 9-12 na str. 32 w
podręczniku oraz 2 i 3 na str. 42 w ćwiczeniach.
Pozdrawiam
Marlena Kwiatkowska.
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Thema: Wie spätist es? (Która jest godzina?)
Ziel: Potrafię określać czas zegarowy.
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się w jaki sposób podawany jest czas: na początku stoi liczebnik określający godzinę,
następnie słówko Uhr, a potem liczebnik określający minuty po tej godzinie. Wykonamy ćwiczenia 1b, 2a, b,c, 3a str.
32-33 podręcznik oraz ćw. 1,2,3,4 str.16 zeszyt ćwiczeń.
Pozdrawiam. Bis bald!
Ewa Skrzeszewska
Temat: Praca człowieka w świetle wiary.
cel: wiem, że praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy.
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam
Ewa Paśniewska
Lekcja odwołana.
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Temat: Dysocjacja jonowa soli.
Cel: opisuję proces dysocjacji jonowej soli; zapisuje równania dysocjacji jonowej wybranych soli.
Dzień dobry,
dziś przypomnisz sobie na czym polega proces dysocjacji jonowej, zapiszesz równania dysocjacji jonowej soli oraz
nauczysz się czytać informacje z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie.
Do zobaczenia i usłyszenia na lekcji.
Dbaj o zdrowie, Anita Pesta
Lekcja odwołana.
Temat: Sprawa polska pod koniec wojny
Cel: dowiem się jaki był stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej.
Dzień dobry!
Podczas dzisiejszej lekcji, omówimy stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej pod koniec II wojny światowej.
Porozmawiamy o znaczeniu postanowień przedstawicieli wielkich mocarstw podczas konferencji w Jałcie i Teheranie.
Wykonamy ćwiczenie 1,2 ze strony 97.
Do zobaczenia Anita Grecka-Mycio
Temat: Służby ochrony prawa.
Cel: Znam zadania poszczególnych służb mundurowych
Kochani Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się jakie służby mundurowe funkcjonują w naszym państwie,
omówimy ich zadania. Zastanowimy się też jak przebiegają działania policji wobec nieletnich, jakie zasady muszą być
wówczas przestrzegane. Chętni mogą w zasobach Internetu wyszuka inne służby mundurowe, nie wymienione w
podręczniku i opisać ich działania.
Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia
Hanna Matuszewicz
Temat:Present Perfect – revision and practice - Ćwiczenia doskonalące zastosowanie czasu Present Perfect.
Cel: Stosuję czas Present Perfect w kontekście zdaniowym.
Instrukcja do lekcji: Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 33 i zapoznaj się z zasadami tworzenia zdań w czasie Present
Perfect i jego zastosowaniem. Rozwiąż zadania od 1 do 4 ze str. 34 zeszytu ćwiczeń oraz 2 i 3 ze str. 35. Seeyousoon,
Anna Standish
Thema: Der Tagesablauf von Agnes. (Przebieg dnia Agnes)
Ziel: relacjonuję przebieg dnia
Drodzy Uczniowie! Zapraszam na lekcję online. Dziś relacjonujemy przebieg dnia (książka str. 35 zad. 5a). Zrobimy
ćwiczenie 10, 11, 12 str. 17 i 18 (zeszyt ćwiczeń)
Pozdrawiam Joanna Kłos Rochmińska
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Temat: Proporcje.
Cel: Rozwiązuję równania w postaci proporcji.
Dzień dobry,
na dzisiejszej lekcji poćwiczymy rozwiązywanie równań w postaci proporcji. Rozwiążemy zadanie 2 z podręcznik
str. 58; dla chętnych zad. 38 str. 68.
Miłego dnia i dużo zdrowia!
Iwona Koperska
Lekcja przeniesiona na 9:40
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Temat: Język HTML - obrazki
Cel: Wykorzystanie obrazów w HTMLU
Wiedza dostępna w podręczniku, w internecie i na spotkaniach online z Panem Matriksem
Maciej Grabowski
Temat: Poznajemy utwór Woody’ego Allena pt. „Moja apologia”.
Cel: rozumiem kontekst filozoficzny poznanego tekstu.
Drodzy Uczniowie, przeczytamy dzisiaj bardzo ciekawy tekst amerykańskiego reżysera filmowego (s. 82 w
podręczniku). Porozmawiamy o jego treści, a potem wykonamy zadania 1, 2, 3, 5 ze stron 86 - 87.
Do zobaczenia na lekcji!
Andrzej Rutkowski
Temat: Służby ochrony prawa.
Cel: Znam zadania poszczególnych służb mundurowych
Kochani Uczniowie, na dzisiejszej lekcji dowiecie się jakie służby mundurowe funkcjonują w naszym państwie,
omówimy ich zadania. Zastanowimy się też jak przebiegają działania policji wobec nieletnich, jakie zasady muszą być
wówczas przestrzegane. Chętni mogą w zasobach Internetu wyszuka inne służby mundurowe, nie wymienione w
podręczniku i opisać ich działania.
Życzę Wam zdrowia i do zobaczenia
Hanna Matuszewicz
Temat: Lekka atletyka-dyscypliny olimpijskie.
Cel: Poznanie letnich dyscyplin olimpijskich.
Temat: Sprawność,test nr2
Cel: Ćwiczenie sprawdzające twoją mobilność.
Subject: The comparative and superlative of adjectives and adverbs.
Aim: potrafię tworzyć stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków.
Zapraszam na lekcję online według planu. Dzisiaj przypomnimy sobie zasady stopniowania przymiotników i
przysłówków. Zapoznamy się z teorią na str. 41 w zeszycie ćwiczeń oraz wykonamy zad. 9-12 na str. 32 w podręczniku
oraz 2 i 3 na str. 42 w ćwiczeniach.
Pozdrawiam
Marlena Kwiatkowska.
Temat: Praca człowieka w świetle wiary.
cel: wiem, że praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy.
zapraszam na lekcje online. Wszystkie materiały dostępne w PLIKACH
pozdrawiam Ewa Paśniewska
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Temat: Równania – zadania tekstowe – ciąg dalszy.
Cel: Potrafię rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem równań.
Dzień dobry,
matematyka na dzisiejszej lekcji utrwalimy umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem równań. Rozwiążemy
zadania: 20, 21, 23, 24 26 str. 55.
Miłego dnia i dużo zdrowia!
Iwona Koperska
Temat: Pomiar
Cel: Potrafię dokonać pomiarupokoju: długość, szerokość wysokość, z uwzględnieniem drzwi i okien.
Dzień dobry,
matematyka na dzisiejszej lekcji ustalimy wspólnie sposób dokonania niezbędnego pomiarupokoju z uwzględnieniem drzwi i okien.
Zatwierdzę ostatecznie zestawienie: co wymaga zmiany, jaka jest nowa propozycja i szczegóły wyboru.
Miłego dnia i dużo zdrowia!
Iwona Koperska

