
KLASA VIII 

Poniedziałek 27.04.2020 r. 

Chemia 

Temat: Powtórzenie wiadomości o białkach 

Wykorzystując wiadomości o białkach , wykonaj w zeszycie zadania 1  i 4 z podręcznika 

str.201. 

Te zadania oraz 13, 14, 15 z zeszytu ćwiczeń ze str. 114 prześlij mi do sprawdzenia w celu 

ocenienia na adres  

e.modzelewska66@interia.pl  
Prace prześlij do 02 maja 2020 r. 

 

Język angielski 

Subject: Parts of the body – rozumienie ze słuchu 

Podręcznik str. 118 

Zad. 1 

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Zad. 3 

Do tego zadania będziesz potrzebował nagrania 3.02, kliknij poniższy link, znajdź nagranie i 

wysłuchaj tyle razy ile potrzebujesz. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Zad. 4 

Nagranie do tego zadania znajdziesz w tym samym linku. Odszukaj swój podręcznik z listy 

oraz nagranie 3.03. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Zad. 5  

Napisz w zeszycie porady, według wzoru, do podanych sytuacji.  

Jeśli wykonałeś już wszystkie zadania. Zrób zdjęcie zeszytu i wyślij mi na maila marta-

miller83@wp.pl lub w wiadomości prywatnej Messenger. 

 

WOS 

Temat: Organizacje międzynarodowe. /lekcja podzielona na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Polityka zagraniczna. Organizacje międzynarodowe. 

 

Zapamiętaj: 

Polityka zagraniczna to działania prowadzone przez państwo na arenie międzynarodowej. 

Aby realizować cele prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej, państwa wysyłają do 

innych krajów swoich przedstawicieli : ambasadorów i konsulów. 

Zapoznaj się z zadaniami ambasadorów i konsulów - podręcznik str.168. 

W zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie 2 str.172. 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
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Matematyka 

Temat: Obliczanie pola koła 

Przypomnij wzór na pole koła. Wykonaj z podręcznika do zeszytu zadanie 3 str. 240. 

W zadaniu 3 przepisz zdania i wykonaj obliczenia. Podaj odpowiedź.  

Pokaż swoje rozwiązania do mnie za pomocą e- maila- do środy 29 kwietnia. 

 

Język polski 

Temat: W poszukiwaniu własnej drogi życia – M.Musierowicz Brulion Bebe B. 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.205-206 

Uczniowie czytają tekst s.205-206, następnie analizują zadania pod tekstem. 

1. Wskaż wypowiedzenie, które najlepiej oddaje problematykę tekstu.  

a) Doświadczenia zawodowe profesora Dmuchawca.  

b) Porażki życiowe Beaty Bitner.  

c) Trudna sztuka życiowych wyborów.  

d) Podeszły wiek profesora Dmuchawca.  

Odpowiedź: C.  

 

2. Zacytuj zdanie, które wyjaśnia, o jakim rodzaju odwagi mówi profesor Dmuchawiec.  

„Trzeba mieć dużo odwagi, żeby żyć, będąc dobrym człowiekiem wśród innych ludzi.”  

 

3. Bebe powiedziała o sobie: „Zawsze mi się zdaje, że jestem dopiero projektem siebie samej. 

Brulionem. Dużo różnych głupstw. Bałagan. Nic jeszcze nie jest na czysto”. Wyjaśnij 

przenośne znaczenie tych słów.  

Bohaterka dopiero szuka swojej drogi życiowej, zbiera doświadczenie życiowe, poznaje 

siebie. Popełnia błędy, sprawdza różne możliwości życiowe. Dopiero uczy się żyć i właściwie 

postępować.  

 

4. Podaj dwa przykłady sytuacji z życia, pokazujące, że bardzo trudno jest być młodym.  

 

5. Profesor Dmuchawiec stwierdził, że młody człowiek zapełnia swoją nieokreśloność, 

kierując się  w swoim zachowaniu wobec drugiego człowieka pewnymi wartościami. Jakie 

wskazówki mógłby dać osobom, które chciałyby postępować według jego zasad? Zapisz trzy 

rady. Użyj trybu rozkazującego.  

Miej odwagę być dobrym.  

Poznawaj siebie samego.  

Pamiętaj, że twoje wybory wpływają na życie innych ludzi.  

Przyjmuj odpowiedzialność za swoje działania.  

 

6. Zapisz nazwy pięciu cech profesora Dmuchawca świadczących o tym, że był on dobrym 

nauczycielem i wychowawcą.  

Na przykład: wrażliwy, otwarty, szczery, rozumiejący młodych, uważny, serdeczny 

7. Wskaż, który z poniższych cytatów najlepiej, według ciebie, rozwija słowa profesora 

Dmuchawca: „Trzeba mieć odwagę być dobrym”. Uzasadnij swój wybór.  



a) Uśmiech bywa aktem męstwa, smutek to słabość i postawa zbyt wygodna. Być radosnym       

i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to dopiero odwaga (Małgorzata Musierowicz).  

b) Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga 

(Winston Churchill).  

c) Ten, kto pragnie być doskonale dobrym, żyjąc wśród ludzi, którzy takimi nie są, zginie     

na pewno (Niccolò Machiavelli).  

d) Być dobrym to jest coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej (Robert Baden-Powell).  

Odpowiedzi: A lub D. Obydwa cytaty podkreślają wagę działania, nie tylko mówienia. 

Odwaga bycia dobrym ujawnia się w działaniu, postępowaniu.  

 

Zad.12 s. 206 – pisemnie do zeszytu. 

 

Informatyka 

Temat: Historia i rozwój informatyki 

Poznaj historię i rozwój informatyki korzystając z podręcznika str.159-168 lub wyszukaj 

wiadomości w Internecie. 

W- F 

Temat: Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką, taką jak na lekcji wychowania 

fizycznego, z akcentem na rozciąganie tułowia (skłony, skrętoskłony, skręty tułowia). 

Następnie wykonujemy ćwiczenia przygotowujące do głównego celu lekcji, tj. przewrotu 

takie jak zaprezentowane na filmiku pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE Do zajęć potrzebny będzie kocyk, 

karimata i osoba asekurująca  wykonanie przewrotu (najlepiej  pełnoletnia).              

Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, przy 

przetaczaniu wykonujemy skłon głowy, z oparciem brody na klatce piersiowej, angażujemy 

również asystenta! Powodzenia! 

 

 

Wtorek 28.04.2020 r. 

Religia 

Temat: Przeszli przez życie, naśladując Chrystusa 

Zapisz temat w zeszycie  

Zapisz notatkę: 

Świętość jest przymiotem Boga. Jest darem nadprzyrodzonym. Być świętym to naśladować 

Chrystusa. Święci są naszymi orędownikami, czyli słuchają naszych próśb i zanoszą je do 

Boga. Kult świętych wyraża się w oddawaniu im czci i naśladowaniu ich wiary. 

1. Święty Benedykt 

- założyciel zakonu Benedyktynów; 

- przyczynił się do ukształtowania chrześcijańskich korzeni Europy; 

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE


- swoje życie opierał na przesłaniu Ora et labora (Módl się i pracuj). 

- był człowiekiem prostym, pokornym, pogodnym i radosnym; 

- służył Kościołowi z gorliwością; 

Język niemiecki 

Zadanie dotyczące poprzednich lekcji: 

proszę przysłać na mojego maila: wieslawa.tauber@gmail.com następujące zadania: 

- dwa dowolnie wybrane ze strony 105 

- 5 str. 103 

- książka ćwiczeń 8,9 str.67 

Ponieważ te zadania powinny już dawno być zrobione, proszę przesłać mi je w terminie 

do środy 29.04. do g .20.00. 

 

Thema: Ich muss mir eine neue Hose kaufen! /Muszę kupić sobie nowe spodnie!/ 

Materiał gramatyczny: odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym: ein, eine, ein.  

Pomoce: 

Gramatyka str. 116 i https://www.youtube.com/watch?v=gMgCvWetzgo 

Zadania 1,2,3 str. 106 

 

Język rosyjski 

Сегодня двадцать восьмое апреля 2020 года. 

Урок 54 

Тема: За что ты любишь Польшу? - osobliwości Polski. 

1. Zapoznaj się z nowymi słówkami i wyrażeniami. Pomogą ci zrozumieć tekst, który zaraz 

będziesz czytał(a).  

 

 

 

родина - ojczyzna 

ответ - odpowiedź 

 свою родину - swoją ojczyznę 

 имеет - ma, posiada 

понимает - rozumie 

ведёт повседневную жизнь - prowadzi (wiedzie) życie codzienne 

с детства - od dzieciństwa 

горжусь этим - jestem dumny z tego  

мне нравятся - podobają mi się  

восхищаемся красотой - zachwycamy się pięknem 

Польшей,  родиной,  польскими 

озёрами,  видом гор, красотой  

гордиться (кем? чем?) - być dumnym 

восхищаться (кем? чем?) - zachwycać się 

mailto:wieslawa.tauber@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=gMgCvWetzgo


сельская местность - wiejska okolica 

аист - bocian  

многогранна(я)  - wszechstronna 

в течение - w ciągu 

почаще - częściej 

II. A teraz przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 108 z ćwiczenia 1a.  

III. Zrób ćwiczenie 1б/109.  Odpowiedz na pytania do tekstu (ustnie). 

IV. Wykonaj ćwiczenie 6a/111. Jest to ćwiczenie słuchowe. Po wysłuchaniu nagrania (2 CD, 

nr 54, ścieżka 14) dobierz do niego tytuł spośród 3 wypisanych. Właściwy tytuł zapisz 

 w zeszycie pod tematem.  

V. Odpowiedz na pytanie За что ты любишь Польшу? Odpowiedź zapisz w zeszycie 

wykorzystując co najmniej 8 argumentów, które wypisane są w ćwiczeniu 2a/109  

w podręczniku.  

VI. Zrób zdjęcie całej lekcji i prześlij na adres jezykrosyjskizn@gmail.com dziś (28.04.20) do 

godz. 18.00. Przypominam, że treści lekcji zapisujemy samodzielnie w zeszytach do języka 

rosyjskiego. A jeśli zeszyt się skończył, to zakładamy nowy (w jedną linię). 

 

W- F 

Temat: Mierzymy wysokość i masę ciała i wyliczamy swój wskaźnik BMI 

Wskaźnik BMI wyznaczaliśmy już na początku roku szkolnego.   I chociaż nie jest on 

zalecany dla dzieci - służy   do orientacyjnej oceny  prawidłowej masy  naszego ciała.  

Pozwala  wyciągnąć wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i właściwego poziomu 

aktywności fizycznej.                                                                                                                     

Potrzebna jest nam miarka - do wyznaczania wzrostu w cm oraz waga - do wyznaczania masy 

ciała w kg.  Po zmierzeniu  i zważeniu – uzyskane wyniki wpisujemy do wzoru 

zaprezentowanego w filmiku pod linkiem: https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/                                                                              

Następnie  odczytujemy uzyskany wynik naszego BMI,  oceniamy prawidłowość swojej masy 

ciała, porównując ja z wyliczeniami z początku roku szkolnego i z prawidłowymi normami 

BMI.  Wyciągamy wskazówki odnośnie prawidłowości naszej diety i właściwego poziomu 

aktywności fizycznej - staramy się natychmiast wcielać je w życie – od tego zależy nasze 

zdrowie!  

Biologia  

Temat: Źródła energii, sposoby racjonalnego gospodarowania energią elektryczną 

Wiadomości w podręczniku na str.153 – 156. 

Na podstawie tych informacji napisz odpowiedzi na pytania 3 i 5 z podręcznika str.156. 

Notatkę ( zrób zdjęcie) prześlij do sprawdzenia do 03 maja 2020 r. 

 

 

 

https://www.maczfit.pl/kalkulator-bmi/


Język polski 

Temat: Autorytet a konformizm – felietonowe refleksje Sławomira Mrożka. (2 godziny 

lekcyjne) 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.210 – 212 

Uczniowie czytają felieton S.Mrożka Autorytet, następnie analizują zadania.  

1. W pierwszym akapicie tekstu autor przywołuje przykład lwa. W jakim celu to robi?         

Co chce podkreślić? Odpowiedz na podstawie całego felietonu.  

Wyjaśnia w ten sposób typowe dla młodych ludzi dążenie do naśladowania wzorów 

zachowań zaczerpniętych od dorosłych.  

2. Wskaż element treści – poza pojęciem autorytetu – łączący ze sobą wszystkie akapity 

tekstu. Jaki zabieg retoryczny wykorzystuje w ten sposób Sławomir Mrożek?  

Jest to odwoływanie się przez osobę mówiącą („ja”) do własnego życia . Jest to sposób 

nawiązania kontaktu z odbiorcą.  

3. Określ dwie sfery, z którymi autor wiąże oddziaływanie autorytetu. W której z tych sfer 

pozycja autorytetu jest zagrożona? Dlaczego?  

Wiek i samodzielne myślenie. Pozycja autorytetu jest zagrożona, gdy samodzielne myślenie 

dowodzi, że nie jest on wszechwiedzący.  

4. Zacytuj argumenty, których używa autor, by dowieść słuszności odwoływania się             

do autorytetów.  

 „[...] młody lew chce być taki sam jak stary lew, ponieważ stary lew wie, co robi, a to, 

co robi, służy lwom w najbardziej lwi ze wszystkich możliwych sposobów.”  

 „W sferze zjawisk fizycznych autorytety mają za sobą natychmiastową gwarancję 

doświadczenia.”  

 „Brak autorytetu, który by chciało się uznać, jest okaleczeniem [...].”  

 „Autorytet jest niezbędny dla zdrowia [...].”  

 „Potrzebujemy kogoś, od kogo moglibyśmy przyjąć pewną liczbę podstawowych 

rozwiązań jako pewniki [...]”.  

5. Wyjaśnij, na czym polega różnica między konformizmem a słuchaniem autorytetu.  

Konformizm to dostosowywanie się ze względu na wygodę, chęć uniknięcia kłopotów, 

trudności. Słuchanie autorytetu wiąże się z poszukiwaniem własnej drogi życia, drogowskazu, 

wsparcia.  

6. Jaki związek dostrzega Sławomir Mrożek między wiekiem człowieka a jego wiarą             

w autorytety? Zapisz swoje ustalenia w punktach.  

 W dzieciństwie wiara w autorytety jest niepodważalna.  

 Im jesteśmy starsi, tym bardziej wzrasta nasz krytycyzm w stosunku do autorytetów 

  Dorosły często szuka autorytetu dla wygody.  

7. Dlaczego, według autora, nie każdy może być autorytetem? Wyjaśnij, kto może nim być,   

a kto nie powinien.  

Według autora zaprzestanie postrzegania kogoś jako autorytetu wiąże się z nadużyciem 

zaufania. Czasami autorytet jest zbyt pewny siebie, nie zauważa swoich pomyłek lub nie 

potrafi się do nich przyznać.  

Autorytetem nie może być ktoś, kto nadużywa zaufania, podaje rozwiązania niemądre, 

nierozsądne, kto uważa, że wie wszystko i zna się na wszystkim.  

Autorytetem może być jednostka wybitna w swojej dziedzinie; prawa, postępująca zgodnie    

z tym, co mówi, która ma na względzie dobro innych. 

8. Wypisz wyrazy, wyrażenia i zwroty łączące poszczególne akapity tekstu. W jaki sposób 

wpływają one na odbiór całości wywodu? Jaką funkcję pełnią?  



nic dziwnego; jednak; dalejże; potem; owszem  

Dzięki powyższym zwrotom tekst stanowi myślową całość, uwidaczniają one tok wywodu, 

podkreślają wynikanie wniosków z omawianych przesłanek.  

9. Udowodnij, na podstawie przykładów, że w felietonie Mrożka pojawiają się różne typy 

akapitów.  

akapit analityczny: np. akapit 1.  

akapit synonimiczny: np. akapit 6.  

akapit tranzytywny: np. akapit 3.  

akapit sumujący: np. akapit 8  

10. Sformułuj tezę wynikającą z ostatniego akapitu tekstu. Na co zwraca uwagę Sławomir 

Mrożek? Przed czym przestrzega? Czego uczy? Do czego przekonuje?  

Teza: Autorytet jest niezbędny w życiu człowieka.  

Autor przestrzega przed nadmiernym uleganiem autorytetom, przed popadaniem                     

w konformizm, postuluje samodzielność myślenia.  

Zadania obowiązkowe na platformie wsipnet.pl – Kształcenie literackie i kulturowe – I.5 

Gatunki dziennikarskie – Zestaw 6 Felieton ( do 30.04.2020 r.) 

 

EDB 

Temat: Charakterystyka środków gaśniczych i zasady ich stosowania. 

Podręcznik str.141-144 

Wymień rodzaje środków gaśniczych, podaj zasady gaszenia odzieży palącej się 

na człowieku. 

Wykonaj na platformie lekcje: 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DJlu1lmpB/s4ZoxsfQ 

https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/D6mCFMlbh/Rn7FVXbT 

Obie lekcje zostaną ocenione jako praca domowa. 

Trzy osoby nie założyły konta na platformie, proszę to uzupełnić. 

 

Historia 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej / temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne/. 

 

I. Geneza Okrągłego Stołu. Okrągły Stół. 

Zapamiętaj; 

- Trudna sytuacja gospodarcza w kraju i strajki zmusiły komunistów do podjęcia rozmów z 

opozycją w 1988r. Rolę mediatorów odgrywali duchowni. 

- Od 6 lutego do 4 kwietnia 1989r.strony : rządowa / przewodniczył jej generał Czesław 

Kiszczak/ i opozycyjna/ na czele z Lechem Wałęsą/ toczyły rozmowy w ramach Okrągłego 

Stołu. Ich skutkiem była decyzja o przeprowadzeniu częściowo wolnych wyborów do sejmu i 

wolnych do senatu 

Zapisz w zeszycie: 

- 6.II.- 5.IV.1989r.- obrady Okrągłego Stołu. 

- 17.IV.1989r. - ponowne zalegalizowanie NSZZ " Solidarność". 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1,2 str.98. 
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