
KLASA VIII 

Środa 29.04.2020 r. 

Chemia 

Temat: Sacharydy – skład pierwiastkowy i podział 

Temat w podręczniku na str. 202 – 203. 

Napisz w zeszycie, co to sacharydy. 

Zapamiętaj skład pierwiastkowy ( węgiel, wodór, tlen). 

Na stronie 203 masz zamieszczony podział cukrów na cukry proste i cukry złożone. 

Zapamiętaj ten podział oraz przykłady cukrów w poszczególnych rodzajach. 

W zeszycie ćwiczeń , ze str.116 wykonaj zadania 20, 21, 22. Do zadania 22 zapoznaj się z 

doświadczeniem 42 str. 202 w podręczniku. 

 

Zajęcia rozwijające z matematyki 

Temat: Doświadczenie i zdarzenie losowe  

Na wsipnet.pl dostępny jest nasz podręcznik „Matematyka wokół nas 8”. Za pomocą 

platformy lub wersji papierowej podręcznika (str.136) przypomnij zdarzenia losowe. 

Wykonaj ćwiczenia utrwalające zadane na wsipnet.pl – czas do następnej środy 6 V. 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/rozwiaz/0/8412 

 

Świetlica 

Temat: Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 

 

Fizyka 

Temat: Zwierciadła sferyczne 

 

1. Na You Tube obejrzyjcie film “Zwierciadła płaskie, wklęsłe, kuliste-optyka konstrukcja”. 

Skorzystajcie z drugiej części, w której omówione są zwierciadła sferyczne. 

2. Wykonajcie w zeszycie (używając cyrkla i ołówka) rysunek obrazujący: 

a) zwierciadło sferyczne wypukłe; 

b) zwierciadło sferyczne wklęsłe. 

https://app.wsipnet.pl/cwiczenia/rozwiaz/0/8412
https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/


Na obu ilustracjach zaznaczcie: oś optyczną, promień krzywizny, ognisko zwierciadła 

(rzeczywiste lub pozorne) i ogniskową zwierciadła. Narysujcie wiązkę równoległych 

promieni świetlnych padających na oba zwierciadła oraz odbicia tych promieni 

od powierzchni zwierciadeł. 

Gdyby wystąpiły problemy z wykonaniem tego polecenia proszę skorzystać z podręcznika 

fizyki  s.232-235. 

Rysunki wykonajcie bardzo starannie i dokładnie. Należy je przesłać do mnie na znany Wam 

adres  halina6789@wp.pl Otrzymacie ocenę za pracę na lekcji. 

3.W filmie, który poleciłam wymienione są przykłady zastosowania zwierciadeł sferycznych. 

Zapiszcie je w zeszytach. 

 

Geografia 

Temat: Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu: Ameryka Północna 

i Południowa 

W ramach sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z tego działu zaloguj się proszę do e-

dziennika, w panelu pracy zdalnej znajdziesz test. Rozwiąż go. Ocena z testu będzie miała 

wagę 1. 

 

Język polski 

Temat lekcji podany był we wtorek 28 kwietnia jako dwugodzinny. 

 

Język angielski 

Subject: Well-being – rozumienie tekstów pisanych 

Podręcznik str. 121 

Zad. 6a  

Do tego zadania potrzebujesz nagrania 3.07, które znajdziesz w poniższym linku 

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

Zad. 6b 

Jest to zadanie typowo egzaminacyjne. Przeczytaj uważnie jeszcze raz teksty z zad. 6a i 

uzupełnij luki w języku polskim. Pracuj ze słownikiem, nowe słówka zapisz i przetłumacz w 

zeszycie. W zeszycie również zapisz wszystkie odpowiedzi do zadań 6a i 6b. 

 

 

 

 

 

 

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


Czwartek 30.04.2020 r. 

J. niemiecki 

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

 

W celu utrwalenia odmiany przymiotników proszę wykonać ćwiczenia ze strony 76 z książki 

ćwiczeń. 

W razie pytań proszę kontaktować się ze mną poprzez maila lub Messenger. 

 

 

J. rosyjski 

Сегодня тридцатое апреля 2020 года. 

Урок 55 

Тема: Formy stopnia wyższego przymiotników.  

I. Otwórz następujący link https://www.youtube.com/watch?v=N2x1UoaqBl8 

i wysłuchaj nagrania (obejrzyj filmik) o tym,  jak w języku rosyjskim tworzymy formy 

stopnia  wyższego przymiotników. 

II.  Przepisz notatkę ze strony 139-140 z podręcznika dotyczącą tworzenia stopnia wyższego 

przymiotników. 

III. Wykonaj ćwiczenie 4a/110 z podręcznika. Przepisz je do zeszytu.  

IV. Zrób zdjęcie tego, co zapisałeś(-aś) w zeszycie na dzisiejszej lekcji i prześlij na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com dzisiaj (30.04.20) do 18.00.  

 

Religia 

Temat: Przeszli przez życie, naśladując Chrystusa. cz.2 

 

Zapisz notatkę w zeszycie:  

2. Święta Monika 

- urodziła się ok. 332 roku w Tagaście; 

- w młodym wieku wydano ją za mąż za poganina; 

- nawróciła męża i doprowadziła do przyjęcia chrztu; 

- jest matką Św. Augustyna; 

- modliła się o nawrócenie syna; 

- zmarła na rękach Św. Augustyna w 387 roku; 

- św. Monika wstawia się u Boga za żonami i matkami, które proszą ją o modlitwę 

w trudnych sytuacjach. 

https://www.youtube.com/watch?v=N2x1UoaqBl8


Historia 

Temat: Początki III Rzeczypospolitej 

 

II. Wybory czerwcowe. 

  Zapamiętaj: 

- 4 czerwca 1989r. odbyły się wybory parlamentarne. Sukces odniosła w nich "Solidarność". 

- W lipcu prezydentem PRL został generał Jaruzelski. 

- We wrześniu na premiera powołano Tadeusza Mazowieckiego, związanego z " 

Solidarnością". 

 

W zeszycie zapisz: 

- 4.VI.1989r.- częściowo wolne wybory parlamentarne. 

- Wojciech Jaruzelski - prezydent PRL.  

- OKP - Obywatelski Klub Parlamentarny - przewodniczący Bronisław Geremek. 

 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3,4 str.99. 

 

 

Matematyka 

Temat: Pierścień kołowy, pole pierścienia (temat dwugodzinny) 

Przeczytaj z podręcznika o pierścieniu kołowym- str. 241. Przeanalizuj dwa przykłady 

dotyczące pól pierścieni kołowych (str. 242-243). Przepisz do zeszytu pod tematem ramkę- 

wykrzyknik ze str. 242. Pole dowolnego pierścienia kołowego można też obliczyć obliczając 

pola dwóch widocznych- podanych pól, a następnie odjąć pole mniejszego koła od większego 

koła- wówczas otrzymamy pole pierścienia. 

Może ułatwi Ci przyswojenie tej wiedzy film ze strony internetowej youtube Pi-stacja 

matematyka https://www.youtube.com/watch?v=ah4uOGySiMk  

W ramach ćwiczeń proszę wykonać zadanie 4 str.242 i9 str.244.  

Dla chętnych- możesz też poćwiczyć  na dostępnych Tobie ćwiczeniach na stronie wsipnet.pl. 

Będę widziała, jak Ci poszło. 

Powodzenia! 

Za tydzień , w czwartek 7 maja planowana jest praca klasowa z działu „Okrąg, koło i 

pierścień kołowy”. Proszę przygotujcie się do niego rzetelnie. 

 

W- F 

Temat: Poznajemy negatywne skutki stresu i sposoby 

Proszę o zapoznanie się z negatywnymi skutkami stresu dla zdrowia człowieka  - zwłaszcza      

w okresie przymusowej kwarantanny - w artykule  pod linkiem: 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-

dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html 

W następnym tygodniu spróbujemy znaleźć antidotum na pokonanie skutków stresu 

https://www.youtube.com/watch?v=ah4uOGySiMk
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/niepozadane-objawy-dlugotrwalego-stresu-aa-e334-pkLe-kPur.html


WOS 

Temat: Organizacje międzynarodowe 

 

II. Organizacja Paktu Północno-atlantyckiego. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

Zapamiętaj: 

Cele ONZ: 

- utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, 

- rozwijanie przyjaznych relacji między krajami, 

- rozwiązywanie różnych problemów w ramach współpracy międzynarodowej, 

- ochrona praw człowieka. 

Zadania NATO: 

- w 1949 r.  dziesięć krajów zachodnio-europejskich oraz Kanada i USA podpisały traktat o 

utworzeniu NATO. 

- wzajemna obrona przed ewentualnym atakiem ze strony innych krajów, 

W zeszycie wymień główne organy ONZ. 
 


