
KLASA VIII 

Poniedziałek 20.04.2020r. 

Chemia 

Temat: Białka – rola, występowanie i podział 

Temat z podręcznika zostanie podzielony na dwie godziny lekcyjne. 

Celem lekcji jest :wyjaśnienie pojęcia – białka, określenie składu pierwiastkowego białek, 

poznanie rodzajów białek. 

Przeczytaj temat z podręcznika ze str. 196-197. 

Białka to związki organiczne powstające z aminokwasów. Występują we wszystkich organizmach 

żywych ( roślinnych i zwierzęcych) . Stanowią materiał budulcowy tkanek. 

Napisz w zeszycie - gdzie występują białka, w skład czego wchodzą. 

Masz zamieszczony na str.196 w podręczniku podział białek na proste i złożone – postaraj się to 

zapamiętać. 

Ważne jest też zapamiętanie składu pierwiastkowego białek – podr. str. 197 ( na samym dole). 

 

Język angielski 

Subject: Powtórka przed egzaminem – modal verbs. 

Dzisiaj przypomnisz sobie czasowniki modalne. Jakie to czasowniki? 

 MODAL VERBS modelują (wpływają na znaczenie) czasowników,  którym towarzyszą. 

Czasowniki modalne (modal verbs) mają zawsze jedną formę dla wszystkich osób, a po nich 

występuje zawsze bezokolicznik. 

Na przykład czasownik modalny WILL nadaje drugiemu czasownikowi formę przyszłą, modeluje 

go na czas przyszły.  

I will go with you to the cinema. Pójdę z tobą do kina. 

They will book the room. Oni zarezerwują pokój. 

Wejdź w poniższy link i przypomnij zastosowanie innych czasowników modalnych. 

https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/gramatyka/czesci-mowy-part-of-speech/czasownik-

verb/czasowniki-modalne-modal-verbs-zastosowanie/ 

Następnie wykonaj zadania: 

1. Wybierz właściwy wyraz. 

 

1. You must /  might  practise a lot if you want to be the best. 

2. People have to / mustn’t drink water to survive. 

3. Be careful! You can’t / could hurt yourself. 

4. Don’t pick up that insect. It might / couldn’t be poisonous. 

5. This man is walking on hot coals in a special ceremony. It mustn’t / might be painful. 

 

2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą HAVE TO. 

 

1. You _____________(not have to) be rich if you want to be happy. 

2. She_______________(have to ) eat a lot of vegetables to be healthy. 

3. Two years ago I ____________(not have to) wear school uniform. 

https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/gramatyka/czesci-mowy-part-of-speech/czasownik-verb/czasowniki-modalne-modal-verbs-zastosowanie/
https://szlifujangielski.pl/ucz-sie/gramatyka/czesci-mowy-part-of-speech/czasownik-verb/czasowniki-modalne-modal-verbs-zastosowanie/


4. They _____________(have to ) open the shop before 8 o’clock. 

5. Peter ______________(have to) protect himself. 

 

3. Przetłumacz zdania. 

 

1. You mustn’t drive too fast because you can make an accident. 

 

2. It’s dark, so it must be very late. 

 

3. Becky might meet her friends, but I’m not sure. 

 

4. Firewalking could be a trick. 

 

                Wykonaj zadania w zeszycie. Przepisz lub wydrukuj i wklej kartę pracy. 

 

WOS 

Temat: Polska państwem demokratycznym - lekcja powtórzeniowa 

 

W zeszycie przedmiotowym przedstaw hierarchię aktów prawnych. 

Wyjaśnij, czym różni się konstytucja od innych aktów prawnych. 

 

Matematyka 

Temat: Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego 

Dziś powtórzycie, czym jest prawdopodobieństwo zdarzenia losowego. Udostępniłam 

na platformie edukacyjnej dostępne materiały. Proszą szczególnie przyjrzeć się przykładowi 4 i 5.  

Rozwiąż aktywne ćwiczenia znajdujące się pod przykładami.  

 

Język polski 

Temat: „Pan Tadeusz” – epopeja narodowa 

Na początku uczniowie zastanawiają się, do jakiego rodzaju literackiego zaliczymy Pana 

Tadeusza. Zapisują notatkę. 

 

„PAN TADEUSZ” to utwór epicki: 

– jest napisany wierszem, ale mówi w nim narrator  

– ukazano w nim świat przedstawiony (bohaterowie i zdarzenia w określonym miejscu                    

i czasie) 

 – zawiera elementy opowiadania, opisy, dialogi 

 

Epopeja narodowa to określenie przyznawane zwykle jednemu eposowi w literaturze narodowej, 

dziełu, które na podstawie materiałów historycznych lub tradycji najwierniej oddaje 

charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy, a jednocześnie wyróżnia się wysokim 

stopniem artyzmu. 



Epopeja: 

- utwór poetycki, ale należący do epiki 

- przedstawia bohatera jednostkowego, którego losy związane są z życiem społeczeństwa, 

stanowiącym przykład do naśladowania 

- występuje narrator wszechwiedzący 

- fabuła wielowątkowa 

- tematem jest życie narodu w ważnym okresie dziejowym 

- przedstawia bogate tło obyczajowe i ukazuje prawdziwy i wszechstronny obraz dziejów narodu 

- stanowi wzór piękna narodowego języka 

- nieodłączny składnik epopei, pojawiający się na początku utworu, to inwokacja 
 

Pan Tadeusz słusznie nosi miano epopei narodowej, gdyż:  

– akcja rozgrywa się w ważnym momencie z historii Polski;  

– utwór ukazuje polskie społeczeństwo, jego warstwy (magnaci, szlachta, chłopi); 

– oddaje obyczajowość początków XIX w.;  

– nawiązuje do istotnych wydarzeń historycznych;  

– odwołuje się do ważnych uniwersalnych wartości, kształtuje postawy patriotyczne. 
 

Informatyka 

Temat: Utrwalenie wiadomości z informatyki  

Proszę wykonać poniższe zadania. 

Odpowiedzi do zadań proszę przesłać na adres klimarek@wp.pl do 21.04.2020 r. 

według załączonego wzoru (za poprawne wykonanie tabeli uczeń otrzymuje 2 pkt.): 

 

Nazwisko i imię ucznia  Kl. …… 

Nr zadania Odpowiedź 

ucznia 

Uzupełnia sprawdzający 

Otrzymane pkt uwagi 

1 XYZ   

2    

….    

tabela --------------   

r-m pkt.    
 

%    
 

ocena    
 

 

UWAGA. Niektóre zadania zawierają więcej niż jedną poprawną odpowiedź. 

1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Serie danych w arkuszu kalkulacyjnym służą do 

A. generowania ciągów tekstowych i liczbowych. 

B. wykonywania seryjnych obliczeń. 

C. wypełniania arkusza powtarzalnymi tekstami i liczbami. 

D. generowania przypadkowych wartości w komórkach arkusza. 

2. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Adres A$2 w formule arkusza oznacza, że podczas kopiowania formuły 

A. adres się nie zmieni. 

B. w adresie zmieni się numer kolumny, ale nie zmieni się numer wiersza. 

C. w adresie zmieni się numer wiersza, ale nie zmieni się numer kolumny. 

D. w adresie zmieni się litera A, ale nie zmieni się cyfra 2. 

mailto:klimarek@wp.pl


3. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Aby po włączeniu ochrony arkusza móc wprowadzać do niego nowe dane, należy 

uprzednio 

A. ukryć edytowaną komórkę. 

B. odblokować edytowaną komórkę. 

C. w oknie Formatowanie komórek na karcie Ochrona odznaczyć pole Zablokuj. 

D. sformatować edytowaną komórkę inaczej niż sąsiednie komórki. 

4. Wskaż poprawną odpowiedź. 

Jaki typ wykresu należy wybrać w arkuszu, żeby narysować wykres funkcji y = f(x)? 

A. Liniowy. 

B. Kołowy. 

C. Punktowy (X, Y). 

D. Słupkowy. 

5. Wskaż poprawną odpowiedź. 

Które z poniższych funkcji występują w grupie funkcji statystycznych arkusza 

kalkulacyjnego? 

A. JEŻELI. 

B. ŚREDNIA. 

C. MEDIANA. 

D. MODUŁ.LICZBY. 

6. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Włączenie polecenia Sortuj i filtruj → Filtruj w arkuszu 

A. powoduje pojawienie się kwadracików ze strzałkami (rozwijanych menu) w wierszu 

nagłówków tabeli. 

B. umożliwia wybór w danym polu (kolumnie) wartości, które będą wyświetlane w tabeli. 

C. powoduje usunięcie błędnych danych z arkusza. 

D. powoduje zmianę formatów wszystkich komórek arkusza na standardowe 

 

W- F 

Temat: Wykonujemy samokontrolę szybkości według indeksu sprawności fizycznej 

K. Zuchory 

Zajęcia rozpoczynamy przynajmniej 5-minutową rozgrzewką ogólną, taką jak na lekcji wych. 

fizycznego, z akcentem na rozgrzanie i rozciągnięcie mięśni i stawów kończyn dolnych (serie 

różnego rodzajów przysiadów, „skipów”, półszpagatów”, unoszeń kończyn ). Następnie 

wykonujemy kilkakrotny test szybkości.  Przez 10 sekund  biegniemy w miejscu , wysoko unosząc 

naprzemiennie nogi i klaszcząc w dłonie.  Nie zapominamy o przerwach pomiędzy ćwiczeniami. 

Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły,  po kwarantannie.  Link strony z próbami testu 

Zuchory: http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/. 

 

 

Wtorek 21.04.2020r. 

Religia 

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa fundamentem naszej wiary – część 2 
 

1. Pobierz plik PDF ze strony https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-

do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Zmartwychwstanie-Jezusa-fundamentem-naszej-

wiary-kl-8-SP-lekcja-46  

http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizycznej-indeks-zuchory/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Zmartwychwstanie-Jezusa-fundamentem-naszej-wiary-kl-8-SP-lekcja-46
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Zmartwychwstanie-Jezusa-fundamentem-naszej-wiary-kl-8-SP-lekcja-46
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Zmartwychwstanie-Jezusa-fundamentem-naszej-wiary-kl-8-SP-lekcja-46


2. Odpowiedz w zeszycie na podstawie zawartego tam tekstu na pytania:  

a. Czym dla nas jest zmartwychwstanie Chrystusa?  

b. Co jest najważniejszym pisemnym świadectwem Zmartwychwstania i co mówi św. Paweł w 

tym dokumencie? 

c. Jakie były dowody rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa? 

 

Język niemiecki 

Thema: Das ist die ideale Kleidung für die Schule /To jest idealne ubranie do szkoły/ 

Wykonujemy zadania 1. i 2. 

Z zadania 1. wypisujemy w kolumnie do zeszytu nazwy części garderoby i tłumaczymy je na j. 

polski. 

Przed wykonaniem zadania 3. obejrzyjcie materiał filmowy nt odmiany przymiotnika z 

rodzajnikiem określonym pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1TaG-Ti6v0 

Możecie zajrzeć również do gramatyki na końcu rozdziału. 

Utrwalamy zdobyte umiejętności wykonując zadania ze stront 105 w podręczniku – wybierzcie 

dwa, które Waszym zdaniem najbardziej spełnią swoją rolę. 

Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia wykonajmy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. 

 

W razie problemów kontakt przez Messenger. Grupa już utworzona? 

Powyższe zadania przeznaczone są na dwie lekcje! 

 

Język rosyjski 

Сегодня двадцать первое апреля 2020 года. 

Урок 52 

Тема: Zastosowanie przysłówków: здесь, там, сюда, туда 

I. Przepisz poniższą notatkę do zeszytu. 

здесь - tu, tutaj 

там - tam 

Oba te przysłówki odpowiadają na pytanie: gdzie? (где?) i są używane do określenia miejsca 

(wykonywanej czynności), np.   

Адам живёт здесь . (Adam mieszka tutaj.)  

Где живёт Адам? (Gdzie mieszka Adam?) 

Аня была там. (Ania była tam.) 

Где была Аня? (Gdzie była Ania?) 

сюда - tu, tutaj 

туда - tam 

https://www.youtube.com/watch?v=I1TaG-Ti6v0


Przysłówki te odpowiadają na pytanie: dokąd? (куда?) i są używane do określenia kierunku (w 

którym wykonywana jest czynność), np. 

Аня идёт сюда . (Ania idzie tutaj.) 

Куда идёт Аня? (Dokąd idzie Ania?) 

Адам поехал туда. (Adam pojechał tam.) 

Куда поехал Адам? (Dokąd pojechał Adam?) 

II. Przeczytaj zdania z ćwiczenia 3a/104 w podręczniku i zwróć uwagę na wyszczególnione tam 

przysłówki (omawiane na dzisiejszej lekcji). Następnie zadaj do tych  zdań pytania. Ćwiczenie 

wykonaj ustnie. 

III. Zrób ćwiczenie 4/104 z podręcznika. Przepisz ćwiczenie do zeszytu i uzupełnij luki  

w zdaniach odpowiednimi przysłówkami. Pamiętaj, że uzupełniając luki w zdaniach musisz 

najpierw je przetłumaczyć (ustnie). Pracuj ze słownikiem. 

 

IV. Uwaga: Zrób zdjęcie 49 lekcji z 02.04.20 (w tym wykonanego ćwiczenia) i prześlij  

w załączniku na adres jezykrosyjskizn@gmail.com 

W tytule wiadomości podaj swoje imię i nazwisko. Zdjęcie z wykonanym ćwiczeniem (4б/102 z 

różowego tła) prześlij dziś czyli we wtorek  (21.04.20) do godz. 18.00.   

 

W- F 

Temat: Utrwalamy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Proszę zapoznać się  zasadami udzielania pierwszej pomocy zaprezentowanymi na filmiku o linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo i  następnie wykonaj prawidłową  symulację 

masażu serca i  sztucznego oddychania. Powodzenia! 

 

Biologia  

Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody 

Temat z podręcznika zostanie podzielony na dwie godziny lekcyjne. 

Celem tej lekcji jest zapoznanie się z pojęciami : zasoby przyrody, zasoby odnawialne 

i nieodnawialne, co to jest zasada zrównoważonego rozwoju. 

Przeczytaj wiadomości z podręcznika ze str.151 do 152. 

Następnie napisz w zeszycie: 

1 . Co to są zasoby przyrody? 

2 . Co to znaczy, że zasoby przyrody są odnawialne lub nieodnawialne?( postaraj się zapamiętać 

przykłady zasobów odnawialnych i nieodnawialnych). 

3 .Napisz, na czym polega gospodarowanie zasobami przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo


Język polski 

Temat: Jak biegnie czas Prawieku? 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.27-29 

 

Na początku uczniowie sporządzają notkę biograficzną na temat Olgi Tokarczuk (korzystają  z 

różnych źródeł), następnie czytają tekst Czas Prawieku. 

Analizują zadania znajdujące się pod tekstem. Samodzielnie wykonują pisemnie zadanie 7    ze 

s.29 
 

Zad.1 s.28 

Zanalizuj słowotwórczo nazwę Prawiek. Jak powstała? Jakie skojarzenia przywołują poszczególne 

części tej nazwy?  

przedrostek pra – bardzo dawno  

wiek – jednostka czasu, sto lat  

Nazwa powstała przez dodanie do rzeczownika wiek przedrostka pra-. Obydwie części wyrazu 

dotyczą dużych jednostek czasu. 
 

Zad.2 s.28 

Jakie konsekwencje wynikają z faktu, że „Prawiek jest miejscem, które leży w środku 

wszechświata”?  

Stanowi jego centrum, główny punkt, wokół niego wszystko się koncentruje. 
 

Zad.3 s.28 

Prawiek, Taszów, Kielce, Jeszkotle – nazwy miejscowości  

Bóg, Rafał, Gabriel, Michał, Uriel – imiona istot ze sfery sacrum  

Gościniec, Rzeka, Białka, Czarna, Chrabąszczowa Górka – nazwy elementów krajobrazu 
 

Zad.5 s.29 

Co niezwykłego dostrzegasz w opisie Prawieku? Dlaczego to miejsce się wyróżnia spośród 

innych?  

Prawiek jest ze wszystkich stron chroniony przez anioły, leży w centrum wszechświata. 
 

Zad.9 s.29 

Porównaj sposób przedstawiania natury w utworze Olgi Tokarczuk z wybranym opisem przyrody 

z Pana Tadeusza. Zaprezentuj swoje obserwacje, odwołaj się do przykładów z obu tekstów.  

Opisy w obydwu tekstach są podobne w zakresie budowy i języka: bardzo plastyczne, 

dynamiczne, nasycone szczegółami. Wykorzystują rozmaite środki językowe, oddziałują na  różne 

zmysły odbiorcy. 

 

EDB 

Temat: Rodzaje zagrożeń powodowanych przez pożar 

Podręcznik str. 138-139 oraz platforma epodreczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p 

Wyjaśnij, czym jest pożar oraz jakie zagrożenia występują podczas pożaru.  

Wymień przyczyny powstawania pożarów. 

Podaj rodzaje pożarów i palących się materiałów. 

Wykonaj ćw. 1-5 na platformie. Znajdziesz je w ostatnim punkcie: Zadania. 

Temat udostępniony na platformie, praca domowa na ocenę. 

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/D160vnI1p


Historia 

Temat: Rozpad bloku wschodniego 

 

I. Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej. 

   Próby reform w ZSRS. 

 

Zapamiętaj: 

1. ZSRS na przełomie lat 70. i 80. XX w. pogrążył się w kryzysie. W 1979r. Breżniew zdecydował 

się na interwencję w Afganistanie. Z kolei w USA   w 1981r.prezydentem został Ronald Reagan, 

który energicznie przystąpił do zwalczania komunizmu na świecie. 

2. W 1985r. I sekretarzem KPZS został Michaił Gorbaczow. Jego program reform miał na celu 

poprawę sytuacji wewnętrznej ZSRS. W 1989r. wycofał wojska sowieckie z Afganistanu. 

 

W zeszycie zapisz: 

- pierestrojka - przebudowa, 

- głasnost - jawność, 

- uskorienie - przyspieszenie, 

- dźihad - święta wojna skierowana przeciwko sowietom, 

- Ronald Reagan - prezydent USA, 

- Michaił  Gorbaczow -I sekretarz KPZS, 

- 1979- 1989 - interwencja zbrojna ZSRS w Afganistanie, 

- 1985r.- przejęcie władzy przez M. Gorbaczowa, 

- 1986r. - katastrofa w Czarnobylu, 

Praca domowa 

Zeszyt ćwiczeń, zadanie 1 i 2 str.96 

 
 

 

Środa 22.04.2020 r. 

Chemia 

Temat: Białka – właściwości i zastosowanie 

Celem lekcji jest: poznanie właściwości białek, przykładów zastosowań, wyjaśnienie różnicy 

między denaturacją a koagulacją. 

Wiadomości dotyczące tego tematu znajdują się w podręczniku na str.198-200. 

Przeczytaj te informacje, zwróć uwagę na zamieszczone ilustracje doświadczeń, z których 

wynikają właściwości białek. 

Z doświadczenia 40 ze str.198 wynika, że substancje zawierające białka pod wpływem kwasu 

azotowego(V) żółkną. Taką reakcję nazywamy reakcją ksantoproteinową. Postaraj się zapamiętać, 

że kwas azotowy (V) jest używany do wykrywania białek. 

Na str.199 mamy doświadczenie 41 pokazujące działanie różnych substancji chemicznych 

na białka. Na podstawie obserwacji doświadczenia można sformułować wniosek, że białka 

zmieniają swoją strukturę (ścinają się) pod wpływem: podwyższonej temperatury, kwasów, zasad, 

alkoholu, soli metali ciężkich. 

Na 200 str. Masz zamieszczone informacje na temat koagulacji i denaturacji białek. Przeczytaj te 

wiadomości i napisz w zeszycie, jaka jest różnica między tymi procesami. 

W zeszycie ćwiczeń od str.112 do 115 mamy zadania dotyczące białek. Postaraj się w miarę 

swoich możliwości wykonać ich, jak najwięcej. 

 

 



Zajęcia rozwijające z matematyki 

Temat: Rozwiązywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych opublikowanych przez OKE 

Korzystając z linku wykonaj zadania otwarte. Możesz pokusić się też o rozwiązanie zadań 

zamkniętych.  Swoją wiedzę możesz sprawdzić wchodząc na stronę OKE- karta odpowiedzi. 

Jeżeli chcesz ze mną skonsultować – napisz.  

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OMAP-100.pdf 

 

Zajęcia świetlicowe 

Temat: Światowy Dzień Ziemi 

Obejrzyj filmy edukacyjne „Lekcja ekologii” 

https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew  

https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA  

 

Fizyka 

Temat: Odbicie i rozproszenie światła - zadania 

Na poprzedniej lekcji poznaliście prawo odbicia światła. Proszę je wykorzystać do wykonania 

zad.1 i 3 z podręcznika ze s.228. Rozwiązania zapiszcie w zeszytach. 

 

Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii (2) 

Na następnych zajęciach (29.04.2020 r.) napiszecie test sprawdzający Wasze wiadomości i 

umiejętności z działu: Ameryka Północna i Południowa. 

Na dzisiejszych zajęciach powinnaś(-eś) opanować wiedzę dotyczącą: 

1.  stref klimatyczno –roślinnych na terenie Australii. 

Niezbędne informacje znajdziesz w podręczniku na str. 156 – 157. Analiza mapy i jej legendy 

pozwoli Ci ustalić, że Australia położona jest w zasięgu trzech stref klimatycznych: (zapisz je w 

zeszycie) 

a) równikowej 

b) zwrotnikowej 

c) podzwrotnikowej. 

Każda strefa ze specyficznym układem temperatur i opadów w skali roku, porośnięta jest przez 

inną roślinność (patrz str. 156-157). 

2. Oceanii, która jest obszarem utworzonym przez: 

Wyspy Nowej Zelandii oraz Melanezję, Mikronezję i Polinezję. 

Wejdź na https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w (warto!).  

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OMAP-100.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v_wtt16fgew
https://www.youtube.com/watch?v=7BFpm5SaYMA
https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w


Odpowiedzi na poniższe pytania zapisz w zeszycie i prześlij na mój adres bozena282@interia.pl  

do 23.04.2020 r. 

Pytanie 1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie: 1 albo 2. 

W Australii żyją liczne gatunki  

 

A. endemitów, 

ponieważ 

1. w plejstocenie obszar ten był objęty lądolodem. 

B. reliktów, 2. 
kontynent Australii bardzo wcześnie oddzielił się od 

prakontynentu Gondwany. 

 

Pytanie 2. Oceń prawdziwość informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli 

jest fałszywa.  

  

1. W Australii występują ogromne zbiorniki wód podziemnych, 

czyli baseny artezyjskie. 
P F 

2. Na Nowej Zelandii występują fiordy i gejzery. P F 

3. Atol to rodzaj wulkanu występującego na obszarze Melanezji. P F 

4. W obrębie Oceanii wyróżniamy cztery główne regiony 

geograficzne. 
P F 

 

Pytanie 3. Zaznacz podpunkt, w którym prawidłowo zestawiono nazwę regionu Oceanii z 

położonymi w  nim wyspami.   

A. Mikronezja – Wyspy Marshalla                B. Melanezja – Kiribati 

 

C. Polinezja – Wyspy Salomona                    D. Nowa Zelandia – Wyspy Cooka 

 

Pytanie 4. Określ, skąd pochodzą poniższe fotografie. 

  

a)_______________________________________________________ 

mailto:bozena282@interia.pl


 

b)____________________________________ 

 

 

Język polski 

Temat: Rozmowa o wartościach – M. Musierowicz Kwiat kalafiora 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.202 

 

Na początku uczniowie czytają tekst s.202-204, następnie analizują zadania pod tekstem. 

 

1.Wyobraź sobie, że jesteś uczniem / uczennicą klasy przedstawionej we fragmencie powieści. 

Opowiedz, jakim nauczycielem jest profesor Dmuchawiec.  

Lubił młodzież, doceniał jej opinie i poglądy, prowadził interesujące lekcje, nie tylko uczył 

przedmiotu, lecz także wychowywał. Był wyczulony na postępowanie według zasad moralnych, 

chętnie rozmawiał z uczniami, prowadził ich przez życie, mobilizował do myślenia.  

 

2. Na podstawie fragmentu powieści określ relacje panujące między profesorem Dmuchawcem a 

jego uczniami. Jaki miały one wpływ na edukację młodzieży?  

Profesor bardzo lubił swoich uczniów, traktował ich serdecznie, za co zyskał ich szacunek. Był dla 

nich autorytetem. Relacje miedzy profesorem a uczniami były oparte na wzajemnej życzliwości, 

przyjaźni, dzięki czemu uczniowie chętnie pracowali na lekcjach, nie bali się prezentować 

swojego zdania, dyskutowali.  

 

3. Sięgnij do słownika języka polskiego i wskaż różnice znaczeniowe między rzeczownikami 

litość i współczucie. Jak sądzisz, dlaczego uczniowie III b negatywnie ocenili postawę 

współczucia?  

Litość zakłada poczucie wyższości, świadomość, że ktoś jest słaby, uzależniony od pomocy 

innych. Współczucie to wspólne odczuwanie, przeżywanie tych samych uczuć. Uczniowie 

utożsamiali te dwa pojęcia. 

 

4. Wykonaj polecenie profesora Dmuchawca i wyjaśnij budowę wyrazu współczucie. Jakie 

znaczenia niosą części, z których się ten wyraz składa?  

współ – razem, wspólnie  

czucie – odczuwanie, przeżywanie  

współczucie – wspólnota odczuwania, przeżywania. 

Zad.9 s. 204 – pisemnie. 

 

 



Język angielski 

 

Subject: Powtórka przed egzaminem – present perfect i słownictwo z zakresu turystyka 

Zanim wykonasz zadania przypomnij zastosowanie i tworzenie zdań w czasie present perfect. 

Link dla osób zaawansowanych: 

https://www.youtube.com/watch?v=5vJOJrVIgek 

Link dla osób na poziomie podstawowym: 

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A 

Obejrzyj jeszcze jeden filmik, utrwalający słownictwo z zakresu turystyka i podróżowanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE 

 

 

1. Podpisz obrazki wyrazami z ramki 

                     

……………………      ………………         ………………….            …………………….   

          

…………………    ……………………………   ……………………         ………………… 

TENT  SUITCASE   GUIDEBOOK  BACKPACK  CAMERA   SUNTUN LOTION  VISA  

SOUVENIRS 

 

2. Wstaw JUST / ALREADY / YET  w odpowiednim miejscu w zadaniu. 

a) He has…………….. jumped out of the plane. (5 minutes ago.) 

b) I have ……………….visited Barcelona. 

c) Tom hasn’t eaten his lunch………….. 

d) Mary has ……………..bought presents for her children. (5 minutes ago) 

e) Have you taken a photo ……………….? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vJOJrVIgek
https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE


3. Postaw czasownik w odpowiedniej formie. 

a) I ………………….(never/see) such beautiful sofa. 

b) ………………you (ever/be) in Barcelona? 

c) She …………………(work) in this office since 2008. 

d) I …………………..(break) my leg and now I am at hospital. 

e) We …………………….(just/miss) our train. 

 

4. Wybierz poprawną odpowiedź. 

1. I have ………… a ticket to Lille. 

a)   buy    b)    bought     c) buyed 

2. She ……………..eaten  too much chocolate and now she feels sick. 

a) has       b) have          c)had 

3. I have ……………….. seen such a beautiful sofa. 

a) never      b)yet     c) sometimes 

4. Helen, have you ever ………………..a football match live? 

a)  see      b) saw      c) seen 

5. We……………….. been to America yet. 

a)  have       b) has     c) haven’t 

6. Recently, I have…………………to Mark. 

a) speak       b)spoke       c)spoken 

7. I ………………. met that guy before. 

a) haven’t     b)   hasn’t      c) has 

8. Tom and Jo have ……………..to school. 

a)  go       b) went       c)gone 

9. They have ……………had  two cups of tea. 

a) just      b) yet      c) since 

10. Have you ………………..slept in a tent? 

a) since                b) yet               c) ever 

Wykonaj zadania w zeszycie. Przepisz lub wydrukuj i wklej kartę pracy. 

 

 

 

 

 


