
KLASA  VIII 

23.03.2020 r. 

CHEMIA 

Temat: Utrwalenie umiejętności pisania równań reakcji spalania węglowodorów . 

Proszę napisać i uzgodnić równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego 

następujących związków: propan, oktan, heksen , nonen. W razie potrzeby skorzystaj 

z podręcznika str. 108-109. 

JĘZYK  ANGIELSKI 

Zadaniem ucznia jest praca ze słownikiem, praca z tekstem, rozwijanie słownictwa oraz 

praca na materiale autentycznym. 

Poniższy tekst należy przeczytać ze zrozumieniem (nowe słownictwo zapisać i przetłumaczyć 

w zeszycie) . 

Następnie odpowiadamy na pytania do tekstu – w zeszycie. Odpowiedzi zapisujemy pełnym 

zdaniem po angielsku. 

 

Subject: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

What is COVID-19 and how can I protect myself? 

 

Answer From Pritish K. Tosh, M.D.  

A new virus called the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has 

been identified as the cause of a disease outbreak that began in China in 2019. The disease is 

called coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

The virus is a type of coronavirus — a family of viruses that can cause illnesses such as the 

common cold, severe acute respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory 

syndrome (MERS). 

Cases of COVID-19 have been reported in a growing number of countries, including the U.S. 

WHO declared a global pandemic in March 2020. Public health groups, such as the World 

Health Organization (WHO) and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

are monitoring the situation and posting updates, treatment and prevention recommendations 

on their websites. 

How does COVID-19 spread? 

The new coronavirus appears to spread from person to person among those in close contact. It 

is spread by respiratory droplets when someone infected with the virus coughs or sneezes. It's 

unclear exactly how contagious the virus is. 

What are the symptoms of COVID-19? 

COVID-19 symptoms can be very mild to severe and include a fever, cough and shortness of 

breath. Some people have no symptoms. Symptoms may appear two to 14 days after 

exposure. 



Can COVID-19 be prevented or treated? 

A vaccine isn't currently available for the coronavirus disease 2019 (COVID-19). No antiviral 

medication is recommended to treat COVID-19. Treatment is directed at relieving symptoms. 

What can I do to avoid becoming ill? 

WHO and CDC recommend following these precautions for avoiding COVID-19:  

 Avoid large events and mass gatherings. 

 Avoid close contact (about 6 feet) with anyone who is sick or has symptoms. 

 Keep distance between yourself and others if COVID-19 is spreading in your 

community, especially if you have a higher risk of serious illness. 

 Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, or use an alcohol-

based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. 

 Cover your mouth and nose with your elbow or a tissue when you cough or sneeze. 

Throw away the used tissue. 

 Avoid touching your eyes, nose and mouth if your hands aren't clean. 

 Clean and disinfect surfaces you often touch on a daily basis. 

WHO also recommends these steps: 

 Avoid eating raw or undercooked meat or animal organs. 

 If you're visiting live markets in areas that have recently had new coronavirus cases, 

avoid contact with live animals and surfaces they may have touched. 

If you have a chronic medical condition and may have a higher risk of serious illness, check 

with your doctor about other ways to protect yourself. 

What shouldn't I do to protect against COVID-19? 

CDC doesn't recommend that healthy people wear a face mask to protect themselves from 

respiratory illnesses, including COVID-19. Only wear a mask if a health care provider tells 

you to do so. 

Can I travel internationally? 

Maybe. If you're planning to travel internationally, first check the CDC and WHO websites 

for updates and advice. Also look for any health advisories that may be in place where you 

plan to travel. 

What can I do if I am or may be ill with COVID-19? 

Follow the usual precautions to avoid respiratory illnesses and COVID-19, such as washing 

your hands often, covering your cough, cleaning commonly touched surfaces and avoiding 

sharing personal items with others.  

If you have symptoms or you've been exposed to the virus that causes COVID-19: 

 Contact your doctor right away if you have COVID-19 symptoms and you've been 

exposed to the virus. 



 Tell your doctor if you've recently traveled to or lived in an area with ongoing 

community spread of COVID-19 as determined by CDC and WHO. 

 Tell your doctor if you've had close contact with anyone who has been diagnosed with 

COVID-19. 

 Call your doctor or clinic before you go to your appointment so they can prepare and 

make sure others aren't infected or exposed. 

If you have symptoms, you've been exposed to the virus that causes COVID-19 or you've 

been diagnosed with COVID-19: 

 Stay home from work, school and public areas if you're sick, unless you're going to get 

medical care. 

 Avoid taking public transportation if you're sick. 

 Stay isolated in a separate room from family and pets when possible. Wear a mask 

around other people if you're ill. 

 Avoid sharing dishes, glasses, bedding and other household items if you're sick. 

 Use a separate bathroom from family if possible. 

 Stay home for a period of time and follow your doctor's recommendations. 

 You may need to be treated in the hospital if you're very ill. 

Source: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-

coronavirus/faq-20478727  

Answer the questions in your notebook: 

1. What is WHO ? 

2. Explain the abbreviations MERS and SARS. 

3. What are typical symptoms of coronavirus disease? 

4. How to protect against coronavirus? 

WOS 

Temat: Prezydent i Rada Ministrów. 

 

Zwróć uwagę na: kompetencje Prezydenta oraz czym zajmuje się rząd. 

 W zeszycie przedmiotowym wykonaj polecenia: 

- podaj przykład działalności rządu związanej z zapewnieniem państwu bezpieczeństwa 

zewnętrznego. 

- podaj po dwa przykłady działań obecnego prezydenta Polski związanych z polityką 

wewnętrzną i polityką zagraniczną kraju. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Lekcja powtórzeniowa- obliczenia procentowe (str. 165-168) 

Powtórzenie i utrwalenie do tego tematu jest na stronie 151. W zeszycie pod tematem rozwiąż 

zadania 4, 6,8, 9, 11 i 24 (str. 165-168) . 

Wykonaj zadania estetycznie i najbardziej czytelnie jak potrafisz. Każde zadanie zakończ 

odpowiedzią. 

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/novel-coronavirus/faq-20478727


JĘZYK POLSKI 

Temat: Bogactwo wyrazów. Wyrazy rodzime i zapożyczone. 

Na początku uczniowie czytają wiadomości z ramki – podręcznik s.275. Następnie wykonują 

pisemnie zad.1 i 2 s.275 (korzystając ze słownika wyrazów obcych). Dodatkowo wykonują 

ćwiczenia interaktywne lekcji z e-podręcznika. Temat: Zapożyczenia i wyrazy rodzime.  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

INFORMATYKA 

Temat: Programowanie - Funkcja z parametrem. 

   

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu strony 

należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 4, następnie lekcję 14. Artysta: funkcje z parametrem 

i wykonują zadania od 1 do 17. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko 

w języku angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, jeśli 

zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane nieprawidłowo. 

Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku „Zresetuj” po lewej stronie 

ekranu. 

 

W-F 

 

Temat: Poznajemy pozytywne  oraz negatywne czynniki zdrowia. 

 

 

 

24.03.2020 r. 

RELIGIA 

Temat: Triduum Paschalne – Wielki Czwartek 

 

Przeczytać fragment Ewangelii wg św. Jana: „A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i 

dwunastu apostołów z Nim. Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z 

wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć. Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się 

dopełni w królestwie Bożym. A potem wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i 

powiedział: Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, że odtąd już nie będę pił 

z owocu winnego szczepu, dopóki nie przyjdzie królestwo Boże. A potem wziąwszy chleb, 

odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. 

Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten 

kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana.” 

Zapisać notatkę w zeszycie: 

Symbole Wielkiego Czwartku: 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://studio.code.org/


1) Wyciszenie dzwonów podczas Mszy Świętej: Dzwony brzmią tylko podczas 

uroczystego odśpiewania pieśni „Chwała na wysokości Bogu”, a następnie milkną 

aż do Mszy Wigilii Paschalnej. Dzwonki zamienione zostają na kołatki. Kościół staje się 

cichy i poważny. To symbol zdradzonego i więzionego Jezusa Chrystusa. 

      2) Obmycie nóg: W Wielki Czwartek w wielu Kościołach kapłan obmywa nogi 12 

mężczyznom na znak gestu Jezusa wobec Apostołów. To symbol uniżenia Chrystusa, 

ukazanie go w roli sługi. 

      3) Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy: Po Komunii kapłani przenoszą 

Jezusa pod postacią tabernakulum do ciemnicy (zwykle to jedna z kaplic lub boczny ołtarz 

znajdujących się w Kościele). Gest ten symbolizuje uwięzienie Jezusa w noc przed jego 

śmiercią. 

       4) Zdjęcie obrusu i świec: W Wielki Czwartek ołtarz w Kościele wygląda całkiem 

inaczej. Nie ma świec, obrusu, mszału czy krzyża. To nie tylko symbol zakończenia 

wieczerzy pańskiej, ale również odarcia Jezusa z szat. Chrystus jest samotny - tak jak pusty 

ołtarz. 

       5) Otwarcie tabernakulum: Otwarcie tabernakulum oznacza, że Jezusa nie ma już wśród 

nas. Chrystus jest teraz w ciemnicy, gdzie cierpi i czeka na śmierć - to jedna z 

najważniejszych tradycji Wielkiego Czwartku. 

 

JĘZYK ROSYJSKI 

 

24.03.20 Сегодня двадцать четвёртое марта 2020 года. 

 

Урок 46 

Тема: Ćwiczenia w tłumaczeniu zdań. 

1. Zapisz w zeszycie odmianę czasownika „заниматься”. 

l.poj. 

я занимаюсь 

ты занимаешься 

он, она занимается 

l. mn. 

мы занимаемся 

вы занимаетесь 

они занимаются 

2. Przepisz  notatkę z podręcznika ze strony 99 z ćwiczenia 6 б (z niebieskiego tła). Następnie  

z pomocą słownika przetłumacz nieznane dla ciebie wypisane wyrazy i  wyrażenia, które 

nazywają częstotliwość wykonywania różnych zajęć, m. In. częstotliwość uprawiania sportu. 

3. Przepisz zdania do zeszytu i je przetłumacz. 

Adam uprawia pływanie. 

Ania często uczy się w szkolnej bibliotece.  

Ty często uprawiasz sport? 

My rzadko pracujemy (uczymy się) w bibliotece. 

Marta i Wiktor uprawiają koszykówkę w każdy poniedziałek. 

 



Tłumacząc zdania wykorzystaj informacje z dwóch ostatnich lekcji (nazwy dyscyplin 

sportowych, ćwiczenie 3a na stronie 98 w podręczniku, znaczenie czasownika „заниматься”) 

oraz informacje z dzisiejszej lekcji ( wyrazy i wyrażenia z notatki i odmiana  „заниматься”). 

Pamiętaj, że słownik jest zawsze pomocny  w nauce języka obcego! 

W-F 

Temat: Ćwiczenia kształtujące tułowia oraz kończyn górnych i dolnych ("pompki", 

przysiady, "brzuszki"). 

 

BIOLOGIA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o ekologii.  

Proszę napisać w zeszycie czym zajmuje się ekologia, podaj przykłady żywych 

i nieożywionych elementów środowiska przyrodniczego w wybranym ekosystemie. 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Charyzmatyczny profesor – N.H. Kleinbaum „Stowarzyszenie Umarłych 

Poetów” (fragmenty). 

Na początku uczniowie czytają informacje o lekturze – podręcznik s. 198, następnie czytają 

tekst s.199-201 , wyjaśniają znaczenie wyrazu „charyzmatyczny” (wykorzystują dowolne 

źródła). Wykonują pisemnie zad. 1 i 2 ze str.201. 

Wskazówka do zad.2:„- Nie obawiaj się – powiedział łagodnie do chłopca (…)” – jest 

łagodny, spokojny, nie krzyczy, nie denerwuje się. 

 

EDB 

Temat: Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. 

Podręcznik temat nr 17, strony 124-130 

Podaj rodzaje alarmów i urządzeń do ich ogłaszania.  

Przedstaw zasady postępowania w razie zagrożenia. 

 

HISTORIA 

Temat: Polska w czasach stalinizmu. 

 

Zwróć uwagę na:  

- okoliczności powstania PZPR, 

- przemiany gospodarcze i społeczne, 

- znaczenie kultu jednostki, 

W zeszycie przedmiotowym wymień zmiany polityczne i społeczne do których doszło 

w Polsce w okresie stalinizmu. 



25.03.2020 r. 

CHEMIA 

Temat:  Rozwiązywanie zadań z zakresu węglowodorów. 

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania 5 i 6 z podręcznika str.107. 

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI 

Temat: Lekcja powtórzeniowa- obliczenia procentowe (str. 165-168) 

Powtórzenie i utrwalenie do tego tematu jest na stronie 151. W zeszycie pod tematem rozwiąż 

zadania 28, 29, 30 str. 167oraz 4,6 i 8 str. 168. 

Wykonaj zadania estetycznie i najbardziej czytelnie jak potrafisz. Każde zadanie zakończ 

odpowiedzią. 

Ponieważ część uczniów w tym czasie ma świetlicę- zachęcam jednak wszystkich  do 

pochylenia się nad rozwiązaniem tych zadań w celu treningu przed egzaminem. 

 

FIZYKA 

Proszę o zapisanie tematu w zeszycie. 

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

Następnie w zeszycie wykonujecie zadania: 5 s.164, 4 s.170, 5 s.176, 5 s.182, 4 i 5 s.192. 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Środowisko Ameryki – utrwalenie  wiadomości. 

1. Na podstawie klimatogramu, zamieszczonego obok zapisz do zeszytu trzy cechy klimatu 

Amazonii.  

a) _________________________________________ 

b) ________________________________________ 

c) _________________________________________ 

Przypomnij sobie, w jaki sposób odczytujemy wielkość 

opadów i wartość temperatury w poszczególnych 

miesiącach oraz o czym świadczy taka ich wartość i 

układ w skali roku, jak w Amazonii. 

2. Zapisz w zeszycie objaśnienia terminów użytych w 

poniższej krzyżówce. Wykorzystaj w tym celu 

wiadomości zdobyte na lekcji, temat w podręczniku 

str. 116 – 121, lub inne źródła. 



C H I N I N A  
 

M A H O N I O W I E C  

J A G U A R 

K A U C Z U K 

H E L I K O N I A 

G R E E N P E A C E 

E P I F I T  

I N D I A N I E 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora? 

Zadania dotyczą tekstu z podręcznika s.199-201. 

Uczniowie wykonują pisemnie zad. 4  i 6 s.201. 

Wskazówka do zad.6: 

Epikureizm. Uczniowie wyjaśniają pojęcie, korzystając z dowolnych źródeł. 

Zad.8 s. 201 – wypowiedź pisemna (8-10 zdań). 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Zadaniem ucznia jest utrwalenie słownictwa związanego z ochroną środowiska, zapoznanie 

z zasadami segregowania śmieci. 

Subject: Rubbish segregation in Poland. 

Wejdź w poniższy link: 

https://www.justaskpoland.com/new-rules-of-waste-management-in-poland/ 

Następnie narysuj w zeszycie tabelkę wg wzoru. Uzupełnij tabelkę korzystając z informacji ze 

strony powyżej. 

Plastic 

- 

- 

- 

- 

- 

Paper  

- 

- 

- 

- 

- 

Bio-waste 

- 

- 

- 

- 

- 

Glass 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

https://www.justaskpoland.com/new-rules-of-waste-management-in-poland/

