
KLASA VIII 

Czwartek 26.03.2020 r. 

JĘZYK NIEMIECKI 

Mittwoch, den 25. März 2020 

Proszę starannie i systematycznie prowadzić zeszyt, wpisując podane tematy wraz z datą. 

Wskazane zadania proszę wykonywać również w zeszytach. 

Thema: Interessante Schulwege in Deutschland. /Interesujące drogi do szkoły w 

Niemczech. 

Wykonujemy  zadania 1 i 2 ze str.92 w podręczniku. 

 

Zadanie 1. proszę zrobić przy pomocy słownika na str. 96 wg. wzoru: 

das Rad – rower 

 

Zadanie 2. Proszę zrobić w zeszycie przedmiotowym pod tematem, podkreślając wstawione 

wyrazy. 

W zeszycie ćwiczeń proszę zrobić zadanie1.  

 Kto chce zrobić więcej lub wszystkie z tego tematu, nie widzę przeszkód. 

 
JĘZYK ROSYJSKI 

Uwaga: To, co napisane jest pogrubioną czcionką przepisujemy do zeszytu. 

Сегодня двадцать шестое марта 2020 года. 

Урок 47 

Тема: Из жизни болельщика – Z życia kibica.  

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 100 w podręczniku. Jest to ćwiczenie słuchowe. Musisz 

wysłuchać nagrania z płyty nr 2 (nagranie 50), a następnie wykonać polecenia do 

podpunktów: 1a, 1б, 1в. 

W poprzednim rozdziale poznałeś słówko „болеть”, co oznacza chorować. Dziś poznasz  

kolejne znaczenie tego słowa.  

Przeczytaj dialog z ćw. 2 na stronie 100. W tym dialogu będzie użyte słówko „болеть”  

w znaczeniu kibicować. 

болеть (за кого) – kibicować (komu?) 

Czasownik ten łączy się z rzeczownikiem w bierniku, np. 

болеть  за сестру (r. ż) – kibicować siostrze 

болеть за подругу(r. ż) – kibicować przyjaciółce 

болеть за брата (r. m.) – kibicować bratu 

болеть за друга (r. m.) – kibicować przyjacielowi 



болеть  за родителей (l. mn.) – kibicować rodzicom 

болеть за друзей (l. mn.) – kibicować przyjaciołom 

Pamiętaj, że po polsku powiemy: Kibicować (komu?) mamie, tacie, bratu! A w języku 

rosyjskim powiemy: Болеть (за кого) за маму, за папу, за брата! 

Zapoznaj się z odmianą czasownika „болеть”. 

l. poj.  

я болею  

ты болеешь  

он, она болеет  

l.mn. 

мы болеем  

вы болеете 

 они болеют 

A następnie przetłumacz zdania.  Przepisz je do zeszytu i ich tłumaczenia na język rosyjski. 

 

1. Kibicuję Polsce! 

2. Komu kibicujesz? 

3. Adam kibicuje bratu. 

4. Zawsze kibicujemy przyjaciołom. 

5. Chłopcy, komu wy kibicujecie? 

6. Dzieci kibicują rodzicom.  

 
RELIGIA 

Temat: Triduum Paschalne – Wielki Piątek 

 

Przeczytać słowa papieża Benedykta XVI: 

Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem 

dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez 

każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność 

wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa. Liturgia w tym dniu śpiewa: "O Crux, ave, spes 

unica - Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!" 

Zapisać w zeszycie notatkę: Chociaż w Wielki Piątek tradycyjnie nie jest sprawowana Msza 

Święta, katolicy licznie biorą udział w tzw. Liturgii Męki Pańskiej. To wieczorne 

nabożeństwo, które ma być momentem zadumy nad śmiercią Chrystusa na krzyżu, a także 

okazji do skruchy i pokuty za grzechy. W tym dniu są również odprawiane obrzędy Drogi 

Krzyżowej, czuwania modlitewne, a także adoracje Najświętszego Sakramentu. 

W tym dniu w Kościele nie używa się dzwonków ani żadnych innych instrumentów 

muzycznych. Ma to wyrażać smutek i skruchę, a także zjednoczenie się z cierpieniem 

Chrystusa. Na samym początku liturgii ksiądz leży krzyżem przed ołtarzem, podczas gdy  

pozostali uczestnicy celebracji klęczą. Zapada cisza, panuje atmosfera skupienia. 



Później następuje Liturgia Słowa. To dwa czytania z Pisma Świętego, śpiewany a capella 

psalm, a następnie opis Męki Pańskiej. Później celebrans wygłasza homilię. Po Liturgii Słowa 

następuje część nazywana Adoracją Krzyża. Wtedy wszyscy zgromadzeni w Kościele 

pojedynczo podchodzą i całują krzyż. Ten gest ma być symbolem wdzięczności za śmierć 

Chrystusa, a także zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy. 

Po Adoracji Krzyża następuje Komunia Święta, a potem uroczyste przeniesienie 

Najświętszego Sakramentu do przygotowanego wcześniej Grobu Pańskiego. Jest on przykryty 

białą tkaniną symbolizującą całun, którym okryte było ciało Jezusa Chrystusa. 

 

HISTORIA 

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce./podręcznik str.202-206/. 

 

Zwróć uwagę na: 

- skutki protestów z czerwca 1976r. 

- powstanie i działalność demokratycznej opozycji, 

- wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce, 

 

Wyjaśnij pojęcia i skróty: 

- czerwiec 1976- 

- spekulacja- 

- KOR, WZZ, TW, 

Kim oni byli: 

- Jan Paweł II 

- Jacek Kuroń 

- Adam Michnik 

VI.1976r- wydarzenia czerwcowe, 

IX.1976r - powstanie KOR 

16.X.1978r.-wybór Karola Wojtyły na papieża 

     VI.1979r.- I pielgrzymka Jana Pawła do Polski 

     Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.88-89. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Wyrażenia algebraiczne i równania (2h lekcyjne) 

Przypomnij zagadnienia przeglądając strony 169-170-171. Następnie korzystając z 

informacji, jakie są tam zawarte wykonaj w zeszycie zadanie 7 str.172, 8 str.173 oraz 3 ze 

str.177. 

Zwróć uwagę, kiedy równanie ma 1 rozwiązanie, wiele rozwiązań, a kiedy nie ma ich w 

ogóle. Przypomnij u utrwal wzory skróconego mnożenia- potrafisz, to jest powtórzenie- 

przygotowanie się do egzaminu. 

W-F 

W związku z wprowadzonym przez rząd RP zakazem opuszczania mieszkań z powodu  

epidemii koronawirusa  proponuję realizację tematu z edukacji zdrowotnej: 



Koronawirus SARS CoV2, choroba COVID 19 – przyczyny, objawy, skutki i sposoby 

ochrony mojego zdrowia – (w oparciu o informacje z portali internetowych oraz informacji  

medialnych). 

WOS 

Temat: Władza sądownicza RP - sądy./ podręcznik str.146/. 

 

Zwróć uwagę na : 

- organizację systemu sądownictwa, 

- rola sędziów, 

- zasady działania sądów, 

- hierarchia sądów polskich, 

 W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij na czym polega: 

- dwuinstancyjność postępowania, 

- niezależność sądów, 

- niezawisłość sądów, 

Wymień hierarchę sądów polskich: 

- sądy powszechne                               

- sądy wojskowe 

 

 
 

PIĄTEK 27.03.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI 

Subject: Nauka i technika. Inventions. 

Rozpoczynamy kolejny dział – Unit 12. Podręcznik str.126.  

Wyrazy do zapamiętania(przepisz do zeszytu): 

Invention – wynalazek 

Inventor – wynalazca 

Invent - wynaleźć 

Exercise 1 page 126 

Zapisz (po angielsku) w zeszycie pod tematem urządzenia przedstawione na zdjęciach. 

Poszukaj w Internecie informacji na temat podanych niżej wynalazków. Uzupełnij 

tabelkę. Kto wynalazł i rok wynalezienia. 

Invention  Inventor (who invented sth) Year of invenion 

telephone   

printing   

radio   

bulb   

plane   

car   

X-ray   

 

Przypominamy sobie stronę bierną w czasie PAST SIMPLE. Wzór: 



PODMIOT +WAS/WERE + III FORMA lub –ED + BY+ WYKONAWCA CZYNNOŚCI 

A teraz odwzorowując przykład zapisz samodzielnie w zeszycie zdania o wynalazkach 

z tabeli. 

A telephone  was invented by Alexander Graham Bell in 1876. 

Exercise 2a page 126 

Zadanie wykonaj zgodnie z poleceniem w podręczniku. 

Na podstawie tego samego tekstu wyjaśnij pisemnie w zeszycie - za pomocą jakich 

urządzeń ludzie kiedyś słuchali muzyki i jak to się zmieniło teraz? 

HOW DO PEOPLE LISTEN TO MUSIC IN THE PAST AND HOW DOES IT 

CHANGE TODAY? 

Wejdź w poniższy link 

https://www.youtube.com/watch?v=YDlk4Ky_ahs 

Obejrzyj filmik i odpowiedz na pytanie w zeszycie : HOW LONG WAS THE FIRST 

FLIGHT? 

FIZYKA 

Temat: Podsumowanie działu „Drgania i fale” 

Jako podsumowanie działu “Drgania i fale” proszę wykonać w zeszycie zadanie 2 z 

projektu pt “Prędkość i częstotliwość dźwięku”, z podręcznika ze s.209-210. Będzie to 

praca zaliczeniowa z tego działu. Proszę o dokładny opis czynności, które będziecie 

wykonywać zgodnie z poleceniami zawartymi w podręczniku. Ocena uzyskana za tę pracę 

będzie miała wagę oceny ze sprawdzianu. 

Zamykamy w ten sposób dział fizyki, który zrealizowaliśmy i na następnej lekcji 

rozpoczniemy ostatni rozdział fizyki w szkole podstawowej-”Optykę”. 

 

MATEMATYKA 

Temat: (Lekcja powtórzeniowo- utrwalająca) - Rozwiązywanie zadań z treścią za 

pomocą równań 

Wczoraj powtórzyliście wiadomości i umiejętności na temat wyrażeń algebraicznych i 

równań. Czas na rozwiązywanie zadań z treścią. Przejrzyjcie przykłady ze str. 84-86-87 i 

88. Następnie wykonaj w zeszycie zadania 5, 6 str. 177 i 17 str. 178. Pamiętaj- te zadania 

wykonujemy metodą równań. 

Uwaga: jako pomoc możesz obejrzeć film na youtube Pi-stacja Matematyka pt. 

„Równania- zadania tekstowe”.  

https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YDlk4Ky_ahs
https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ


JĘZYK POLSKI  

Temat: O różnorodności języka. Zebranie i powtórzenie wiadomości. (2 godziny        

lekcyjne) 

Lekcja powtórzeniowa obejmująca 9 tematów lekcyjnych (podręcznik s.250 – 278). 

Uczniowie powtarzają wiadomości obejmujące podany zakres. Następnie wykonują                      

w zeszytach poniższe zadania.  

Zad. 1 

Uporządkuj wyrazy w kolejności od najszerszego do najwęższego zakresu znaczeniowego. 

A. człowiek, licealistka, nastolatka, dziewczyna 

odp. człowiek, dziewczyna, nastolatka, licealistka 

B. woda, jezioro, Śniardwy, rozlewisko 

odp. woda, rozlewisko, jezioro, Śniardwy 

C. pracować, działać, sprzątać układać 

Zad. 2  

Z ćwiczenia 1. wypisz wyrazy o najbogatszej treści: 

A. licealistka 

B. Śniardwy 

C.      

Zad.3  

Których form użyjesz, zwracając się do kolegi (formy wołacza)? 

A. Jan 

B. Janku 

C. Jasiu 

D. Janek 

Poprawne odpowiedzi: B, C 

Zad.4 

Nazwisko Wróbel w dopełniaczu przybiera formę: 

A. Wróbela 

B. Wróbel 

C. Wróbla 

D. Wróblowi 

Poprawna odpowiedź: C 

 



Zad.5  

Utwórz męskie nazwy mieszkańców 

Afryka – Afrykanin 

Belgia –  

Kraków –  

Słowenia –  

Żoliborz – żoliborzanin 

Wskazówka: Nazwy mieszkańców miast, wsi, dzielnic piszemy małą literą. 

Zad.6 

Od podanych imion i nazwisk utwórz formy gramatyczne podane w nawiasie. 

Ernest Hemingway (celownik, komu? czemu?) Ernestowi Hemingwayowi 

Agata Christie (dopełniacz, kogo? czego?) Agaty Christie 

Arkady Fiedler (miejscownik, o kim? o czym?) Arkadym Fiedlerze 

Aleksander Fredro (narzędnik, z kim? z czym? ) Aleksandrem Fredrą 

Zad. 7 

Odmień przez przypadki nazwy miast: Białystok, Zielona Góra 

Wskazówka: Podręcznik s. 268 

Zad. 8 

Ułóż zdania z  nazwami mieszkańców: Europejczyk, Polak, rajgrodzianin, łodzianin  

Ziemianin, Ślązak. Możesz zmienić formę wyrazów. Możesz również wybrać inne nazwy 

mieszkańców i ułożyć krótki tekst. 

Zad. 9 

Popraw podane zdania – zastąp wyrażenia potoczne synonimami właściwymi dla języka 

literackiego. 

[Skawiński w końcu wylądował jako latarnik w Aspinwallu.] 

Skawiński ostatecznie osiadł jako latarnik w Aspinwallu. 

[Bajki Krasickiego są jakby nauką dla Polaków.] 

Bajki Krasickiego są swoistą nauką dla Polaków. 



[Scrooge po  wizycie trójki duchów się ogarnął.] 

Scrooge po wizycie trójki duchów zmienił swoją postawę. 

[Na wieczór poezji nauczyłem się kilku kawałków Mickiewicza.] 

Na wieczór poezji nauczyłem się kilku utworów Mickiewicza. 

Zad. 10  

Wykorzystaj różne źródła i wyszukaj jak najwięcej gwarowych odpowiedników wyrazów: 

ziemniaki/kartofle, kogut. 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

Temat: Stres w moim życiu. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

Możesz obejrzeć film. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU  

W nagrodę po wszystkich odrobionych lekcjach zrób coś co lubisz najbardziej robić w domu, 

co Cię odstresowywuje. 

W-F 

Temat: Zachowaj zasady zdrowego życia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU

