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Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
07.05.202
0 r. 

 
J.niemiecki 

 
 

 
Temat: In der Praxis. 
 
Cel: praktyczne ćwiczenie zdobytych wiadomości i umiejętności. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z zad.1a/str.96 w podręczniku. Przyporządkuj nazwy do 

zdjęć. Przepisz do zeszytu cztery najsmaczniejsze, Twoim zdaniem, nazwy 

produktów z tłumaczeniem. 

3. Wykonaj w zeszycie zad.3/str.97, ale wybierz i wypisz do zeszytu tylko 

nazwy wybranych potraw oraz ich liczbę i cenę oraz cenę łączną, jaka za 

wszystko wyniesie. 

4. Wykonaj zadanie 4a/str.97 z podręcznika. W zeszycie napisz tylko 

prawidłowe ustawienie dialogów, np.: ABC. Następnie, korzystając z 

podanego słownictwa, spróbuj ułożyć podobny dialog w restauracji, ale 

niech zawiera on moment zamawiania jedzenia i napojów. Skorzystaj z 

MENU z linku: https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt017.pdf 

Gast/gość: … 
Kellner/kelner: … 
 

–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg 
planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  
 
 

 
10 min na 
messenger 

2.  07.05.202
0 

Biologia  Temat: Narządy zmysłów- podsumowanie wiadomości. 
Cele: 
-Rozróżnianie elementów budowy oka i ucha oraz określanie funkcji tych 
elementów. 
-Rozróżnianie  wad wzroku oraz przyczyn ich powstawania. 
-Określanie roli zmysłów: równowagi, smaku, węchu i dotyku. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 211 

2. Zwróć uwagę i powtórz :  

-o elementach budowy oka i ucha oraz funkcjach tych elementów, 
-o wadach wzroku i jak je korygować, 
-o roli zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku. 

       3. Rozwiąż ustnie test na str. 212 w podręczniku. 
       4. Ułóż w zeszycie krzyżówkę do wyrazu AKOMODACJA. Hasła krzyżówkowe 
muszą się wiązać z tematem i mają być precyzyjne. Wyślij krzyżówkę na emaila 
hanna.pawlik21@gmail.com  
 

 

 
3.  

 
07.05.202

0 

 
Język polski 

 
Temat: Ocalić od zapomnienia. 
 
Cele: Ćwiczenie umiejętności czytania, analizy  
i interpretacji tekstu poetyckiego, odczytywania znaczeń przenośnych  
i symbolicznych.  
 
1.Obejrzyj zdjęcie obrazu w podręczniku (s.285), przeczytaj tekst i pytania 
zamieszczone pod nim, zastanów się, jakiej odpowiedzi udzieliłbyś?  

 
20 minut 
 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt017.pdf
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt017.pdf
mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


2.Przypomnij, co wiesz o sytuacji Żydów  
w czasie II wojny światowej. 
3. Przeczytaj informacje o Antonim Słonimskim – podr.s.283. 
4.Zapisz temat lekcji. 
5.Przeczytaj głośno tekst „Elegia miasteczek żydowskich” (podr. s.284-285). 
6.Wykonaj ustnie polecenia 1,2,3/286 (podr.). 
7.Wybierz właściwe odpowiedzi - wykonaj ćw.1-3/143, zeszyt ćwiczeń. 
8.Zastanów się, w jaki sposób poeta nawiązał w wierszu do zagłady narodu 
żydowskiego? Wykonaj ćw.6/144, zeszyt ćwiczeń. 
9.Wyjaśnij znaczenie metafor - wykonaj ćw.7/145, zeszyt ćwiczeń. 
10.Zadanie:  
1) Wykonaj ćw.5 i 8/144-145, zeszyt ćwiczeń. 
2) Ochotnicy! Znajdź informacje o powstaniu  
w getcie warszawskim, przeczytaj je. 
 
Uczniowie kontaktują się z nauczycielem przez aplikację Messenger. 
 

4.  07.05.202
0 

Religia Temat: Chrystianizacja Polski. 
 
Cel lekcji: Ukazanie początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich. 
 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- przeczytanie  treści katechezy, 
- przepisanie treści „Zapamiętaj” 
 
Modlitwa: Litania Loretańska  

 

 
15 minut 

5. 07.05.202
0r. 

Język 
angielski  

Topic: Will for future predictions. 
Cel:  Poznanie czasownika modalnego will dla przewidywania wydarzeń w 
przyszłości. 
Polecenia dla uczniów : 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 

3.  Wykonaj ćw.1/130-podr.,ćw.3/96-podr. 
Analiza zadań na platformie Classroom od godz.11:40  

Good luck.Powodzenia. 
 

 

 
 
 30 min. 

6. 07.05.202
0 

Inform.atyka Temat: 5.1 Światłem malowane. 

Cel:  - poznanie sposobu poprawiania parametrów zdjęć przez 

program komputerowy photofiltre7. 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Jeśli mamy taką możliwość pobieramy ze strony 

https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obrobka

_zdjec/PhotoFiltre.html i instalujemy na swoim komputerze. 

(zmieniamy język na polski) (plik podany przez nauczyciela) 

 

Film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=tipa9RN4HeI&t=74s . 

3. Otwieramy podręcznik na stronie 116 zapoznajemy się z 

narzędziami podstawowe do poprawy parametrów obrazu. 

4. Oglądamy film w jaki sposób można modyfikować obraz w 

Photofiltre7 

https://www.youtube.com/watch?v=JWnRFYGb1cQ (9 min) 

5. Wyszukujemy w przeglądarce podobne zdjęcie jak na rys. 3 str. 

117 i zapisujemy go na dysku. 

6. Otwieramy program, kto ma takie możliwości na swoim 

komputerze. Najeżdżamy na plik >otwórz  i wczytujemy 

pobrane wcześniej zdjęcie lewego brzegu Wisły w Warszawie 

(rys. 3) 

 

https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obrobka_zdjec/PhotoFiltre.html
https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/obrobka_zdjec/PhotoFiltre.html
https://www.youtube.com/watch?v=tipa9RN4HeI&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=JWnRFYGb1cQ


7. Próbujemy teraz samodzielnie wykonać ćwiczenie: 

Wyrównanie linii horyzontu (117-118) wg wskazówek w 

podręczniku. 

8. Zapisujemy poprawione zdjęcie. 

 

Zadanie dla chętnych: str. 121 zad.1. 

 

Pomocne linki dotyczące obsługi Photofiltre7: 

https://www.youtube.com/watch?v=9MwupSQEd5o 

https://www.youtube.com/watch?v=y8I_zKsKW4Q 
 

 
7.  

 
07.05.202
0r. 

 
WDZ 

 
 
 
 

 
Temat:  Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy. ( lekcja dla dziewcząt). 
 
Cel: Uczeń/Uczennica potrafi: 

 opisać przemiany w organizmie kobiety i mężczyzny, od których zależy ich 
płodność, 

 rozpoznać dwie fazy cyklu owulacyjnego kobiety, 

  wskazać w cyklu kobiety najważniejszy moment – owulację oraz wyróżnić 
fazę przed- i poowulacyjną. 

 
 
Materiały do lekcji zostaną przesłane na messengerze, proszę je przeczytać. 
Skorzystaj za strony internetowej: 
            www.oplodnosci.pl 

 
 
 
Zapisz do zeszytu: 
Ekologiczny styl życia, uwzględniający płodność pary, którego celem  jest 
dostosowanie współżycia do planów prokreacyjnych, nazywamy naturalnym 
planowaniem rodziny(NPR) 
 
 Co zrobić, aby stosować NPR? 
1.znać anatomię żeńskich i męskich narządów rozrodczych, czyli wiedzieć, jak to 
działa, 
2.znać fizjologię kobiecego cyklu miesiączkowego, 
3.prowadzić obserwacje. 

 
 

 
 
 

15 minut 
 
 
 
 

 
         

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9MwupSQEd5o
https://www.youtube.com/watch?v=y8I_zKsKW4Q

