
KLASA VIII  

Tematy zajęć do 20.03.2020 r. 

JĘZYK POLSKI 

Tematy z j. polskiego (16-20 marca): 

1. O sztucznej inteligencji i prawdziwym społeczeństwie. 

2. Tłumaczenie Szekspira. 

3. Stepy akermańskie. 

4. Teatry i Kazimierz Przerwa Tetmajer. 

5. Gwary. 

Do końca tygodnia z j. polskiego  realizujemy tematy ze zdalnych lekcji z podlaskiej platformy edukacyjnej. 

MATEMATYKA  

Tematy podane są do końca tygodnia.  Tematy są wzięte z podręcznika z cz. II- POWTÓRZENIE.  

Pod każdym tematem należy wykonać 5 wybranych przez siebie zadań- na miarę swoich możliwości. 

Rozwiązanie 3 testów na oddzielnych kartkach  z końca tego działu do czasu powrotu do szkoły nadal 

obowiązuje.  

Temat: Liczby naturalne. 

  własności liczb pierwszych i złożonych, 

  rozkładu liczb naturalnych na czynniki pierwsze, 

  cech podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100, 

  dzielenia z resztą i zapisu liczby w postaci  

a = b · q + r, 

liczb zapisanych w systemie rzymskim w zakresie do 3000. 

Temat: Działania w zbiorze liczb wymiernych. 

 rozwiązuje typowe zadania, także osadzone w kontekście praktycznym, z uwzględnieniem:  

  ułamków zwykłych i dziesiętnych, 

  liczb ujemnych, 

  kolejności działań, 

  porównywania liczb, 

  zbiorów liczb na osi liczbowej, 

  potęg, 

  notacji wykładniczej, 

  wartości bezwzględnej, 

szacowania i zaokrąglania wyników. 

Temat: Działania na pierwiastkach. 

 rozwiązuje typowe zadania, także osadzone w kontekście praktycznym, z uwzględnieniem:  

  wyłączania czynnika przed pierwiastek, 

  włączania czynnika pod pierwiastek, 

szacowania i zaokrąglania wyników. 

FIZYKA  - do 25 III 

Na podstawie treści zawartych w podręczniku proszę o przygotowanie się do sprawdzianu z działu "Drgania 

i fale". 

Temat: Powtórzenie wiadomości-"Drgania i fale" c.d. 

Temat: Rozwiązywanie zadań powtórzeniowych- "Drgania i fale". 

 

 



INFORMATYKA (16 III) 

 

Temat: Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym – funkcja Jeżeli 

 

RELIGIA 

Temat: Każdy potrzebuje nawrócenia 

Uczeń uzasadnia religijny wymiar okresu Wielkiego Postu; 

Odczytać tekst Mk 1, 3–8.14–15: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 

prostujcie ścieżki! Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 

Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest 

w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić 

was będzie Duchem Świętym. (…) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię 

Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się  

i wierzcie w Ewangelię!”. 

 

Uczniowie niech sparafrazują ostatnie dwa zdania z powyższego fragmentu i zapisują 

je w formie SMS-a (160 znaków) lub tweet-a (140 znaków) w zeszytach. 

Modlitwa: 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, 

kto zamieszka na Twojej świętej górze? 

Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, 

a mówi prawdę w swoim sercu 

i nie rzuca oszczerstw swym językiem; 

ten, który nie czyni bliźniemu nic złego 

i nie ubliża swemu sąsiadowi; 

kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, 

a szanuje tego, kto się boi Pana; 

ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; 

ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. 

(Psalm 15) Temat: Rozpocząć od nowa 

Uczeń przedstawia argumenty, które pomagają człowiekowi wytrwać w wierze  

i przezwyciężać trudności z nią związane. Przeczytać i zanalizować fragment Ewangelii o synu 

marnotrawnym: 

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na 

mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, 

odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 

ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli 

owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 

którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników 

mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca,  

i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się 

twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc  

i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 

naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 



Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich 

sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, 

a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. 

Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 

zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 

odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś 

nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 

majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, 

ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić  

i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się". 

Wnioski zapisać w formie tabelki: 

Postać Cechy charakterystyczne Ocena 

Ojciec   

Młodszy syn   

Starszy syn   

 

 

 

HISTORIA 

Temat: Początki władzy komunistów w Polsce. 

 podręcznik str.163, ćwiczenie 2 wykonaj w zeszycie przedmiotowym. 

Temat: Powojenne odbudowa. 

 podręcznik str.175, ćwiczenie 2,3 - wykonaj w zeszycie przedmiotowym. 

 

WOS 

Temat: Godność każdego człowieka i prawa, które mu przysługują. 

podręcznik str.45 ćwiczenie 2 - wykonaj w zeszycie przedmiotowym. 

 

CHEMIA 

Temat: Kwas metanowy i etanowy - utrwalenie wiadomości .  

zadania 2 i 3 str. 163 - podręcznik oraz zadania 1 i 3 str.168 podręcznik. 

 

BIOLOGIA 

Temat: Utrwalenie wiadomości o zależnościach pokarmowych między organizmami. 

zadania 1,3,4 - podręcznik str.121 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe do sprawdzianu. 

 

Rozdział 4. Prawie skończony. Przygotowujemy się do sprawdzianu.  

Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń /zeszyt ćwiczeń/: 

Ćw.5, 6, 7 str. 67 

Ćw. 3 str. 68 

Ćw. 5 str.69 

Ćw. 1, 2, 3 str.70 

 

https://docs.google.com/document/d/1TC0iRqh_vgrLdMAE4X0bopNxfJc2dYi_v6F9Td5hyxQ/edit?us

p=drive_web 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1TC0iRqh_vgrLdMAE4X0bopNxfJc2dYi_v6F9Td5hyxQ/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1TC0iRqh_vgrLdMAE4X0bopNxfJc2dYi_v6F9Td5hyxQ/edit?usp=drive_web


GEOGRAFIA 

Na podstawie podręcznika, atlasu geograficznego i klimatogramów wykonaj polecenia. 

1. Rozpoznaj na mapie konturowej Kanady występujące na jej terenie strefy klimatyczne oraz odmiany klimatów w 
nich występujące.  

 

A. Wypisz nazwy stref klimatycznych w kolejności z północy na południe. 

a)………………………………………………………………………….. 

b)………………………………………………………………………….. 

2. Podaj różnice występujące między klimatami subpolarnym a polarnym oraz między klimatami umiarkowanym 
morskim a umiarkowanym kontynentalnym. 

 

Między klimatem  subpolarnym a polarnym: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Między klimatem umiarkowanym morskim a umiarkowanym kontynentalnym: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Do podanych stref klimatycznych dopisz nazwy odpowiednich formacji roślinnych, a następnie krótko je 
scharakteryzuj. 

Strefa klimatów okołobiegunowych – ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Strefa klimatów umiarkowanych, klimat chłodny – ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Strefa klimatów umiarkowanych, klimat ciepły – _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



 

JEZYK ROSYJSKI 

17.03.2020 r. 

 

Сегодня семнадцатое марта 2020 года. 

Урок 44 

Тема: Какие виды спорта ты знаешь? – nazwy dyscyplin sportowych. 

 

1. Z ćwiczenia 1a na stronie 96  wypisz wszystkie nazwy dyscyplin sportowych 

 i przetłumacz je na język polski. Pracuj ze słownikiem.  

2. Wykonaj ćwiczenie 1в ze strony 97 (ustnie). 

3. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 97. Jest to ćwiczenie słuchowe.  

 

Сегодня девятнадцатое  марта 2020 года. 

 

19.03.2020 r. 

Урок 45 

Тема: Ты занимаешься спортом? – różne znaczenia czasownika „заниматься”. 

 

1. Przepisz do zeszytu: 

заниматься – zajmować się  

заниматься – uprawiać  

заниматься – mieć zajęcia  

заниматься – pracować  

заниматься – uczyć się  

2. Wykonaj ćwiczenie 3a ze str. 98 (ustnie). 

3. Przepisz notatkę  ze strony 98 ( z niebieskiego tła), a następnie ułóż jedno zdanie  

z czasownikiem „заниматься”. 

4. Wykonaj ćwiczenie 6a ze strony 99. Zdania, które trzeba uzupełnić w tym ćwiczeniu, przepisz do 

zeszytu.  

 

 


