
KLASA VIII 

Czwartek 23.04.2020 r. 

Język niemiecki 

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

Temat we wtorek był podany na 2 godziny lekcyjne- sprawdx, czy wszystko zostało wykonane. 

Język rosyjski 

Сегодня двадцать третье апреля 2020 года. 

Урок 53 

Тема: Powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału siódmego 

W ramach powtórzenia wykonaj następujące ćwiczenia. Korzystaj z notatek z zeszytu  

i podręcznika. Pamiętaj o słowniku. 

1. Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe. Tabelkę przerysuj, 

zawartość jej przepisz do zeszyt 

Катенька, привет! 

Сегодня я разговаривала с мамой, и она сказала, что я могу тебя пригласить на каникулы в 

Польшу. Если только сможешь, приезжай к нам. В июле я покажу тебе мой город, а в 

августе мы поедем к моей бабушке в деревню. Там мы будем бегать, играть 

в мяч, кататься на велосипедaх, плавать в озере и загорать на солнце. Катя, я надеюсь, что 

моё предложение понравится тебе. Жду твоего ответа. Аня. 

 ДА НЕТ 

Аня разговаривала с Катей.   

Девушка написала e-mail подруге, чтобы пригласить её 

на каникулы. 

  

В начале каникул Аня покажет подруге город, 

 в котором она живёт. 

  

В августе девушки будут проводить время активно .   

 

2. Uzupełnij luki w zdaniach. Wstaw odpowiednie przysłówki. Zdania przepisz do zeszytu. 

Карта Европы лежит (tutaj).....................  

Мама положила книгу (tutaj)............... - на полку.  

А вы, друзья, поедете (tam) ...........? - Нет, мы не хотим (tam) ..................... отдыхать. 
 

3. Dokończ zdania. Podaj po 3 przykłady do każdego zdania. Zdania przepisz do zeszytu.  

Летние виды спорта - это ................... 

Зимние виды спорта - это..................... 

4. Przetłumacz zdania na język rosyjski. Przetłumaczone zdania zapisz w zeszycie.  

Ty często uprawiasz sport? 

Adam uprawia koszykówkę. 



Kibicuję Polsce! 

Chłopcy, komu wy kibicujecie? 

Często dzieci kibicują rodzicom. 

Kiedy wykonasz te ćwiczenia, to zrób im zdjęcie (zdjęcia) i prześlij na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com do 24.04.20 (do piątku) do godz. 18.00. 

W tytule maila napisz swoje imię i nazwisko. 

Religia 

Temat: Matka naszego Pana 

 

1.Zapisz temat w zeszycie.  

2.Spośród wszystkich wspomnień maryjnych zapisz w zeszycie Uroczystości i Święta Maryjne i 

ich daty. Pomoże Ci w tym strona https://eszkola.pl/religia/swieta-maryjne-5675.html  

3.Prace wykonane w zeszycie z poprzedniego i dzisiejszego tematu kieruj na adres 

maciekciesla@interia.pl  

 

Historia 

Temat: Rozpad bloku wschodniego (II lekcja) 

 

II. Jesień Ludów. Rozpad ZSRS. 

Zapamiętaj: 

W 1989r. w państwach bloku wschodniego / Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polsce, Rumunii, na 

Węgrzech/ doszło do wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu. Określa się je 

mianem Jesieni Ludów. 

W 1991r. w ZSRS komunistyczni przeciwnicy reform podjęli nieudaną próbę przeprowadzenia 

zamachu stanu. 8 grudnia 1991r. zadecydowano o rozwiązaniu ZSRS. 

 

W zeszycie przedmiotowym zapisz: 

- 1990r.-ogłoszenie niepodległości przez Litwę, 

- 1991r.- rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego, 

- XII. 1991r.- rozwiązanie ZSRS, 

- WNP - Wspólnota Niepodległych Państw, 

- Jesień Ludów - upadek komunizmu w państwach bloku wschodniego, 

-  Vaclav  Havel -przywódca opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji, 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 3 i 4 str.97. 

 

https://eszkola.pl/religia/swieta-maryjne-5675.html
mailto:maciekciesla@interia.pl


Matematyka 

Temat: Obliczanie długości okręgu o danym promieniu lub średnicy (temat dwugodzinny) 

Wejdź na stronę  

https://www.youtube.com/watch?v=WO8-8G8LW0w  

Obejrzyj dostępny film Tomasza Gwiazdy..  

Otwórz podręcznik na str.235. Przeanalizuj dostępne tam przykłady. Przepisz pod tematem 

w zeszycie wzór na długość okręgu (wykrzyknik str.236). Przypomnij co to jest promień, średnica. 

Zapamiętaj co to jest liczba Pi.   

Wykonaj z podręcznika do zeszytu zadanie 6, 7, 8 str.237 i 10 str. 238. Chętne osoby mogą wysłać 

na e- maila swoją pracę do sprawdzenia (jedno zadanie- jeden plus). 

 

W- F 

Temat: Doskonalimy przewrót w przód 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=tl1CNwQDbfc   Do 

zajęć potrzebny będzie kocyk i osoba asekurująca  (najlepiej osoba pełnoletnia) wykonanie 

przewrotu. Zwracamy uwagę na zasady BHP: przed przewrotami wykonujemy rozgrzewkę, 

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

angażujemy również asystenta! Powodzenia! 

WOS 

Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej - powtórzenie wiadomości 

 

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku dział V wykonaj w zeszycie polecenia  

1,2,5,8,9,12 ze str.165 z podręcznika .Pracę wyślij do 28.04.2020r./ wtorek/ na adres: 

h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 
 

 

 

Piątek 24.04.2020 r. 

Język angielski  

Subject: Powtórka przed egzaminem – zdania warunkowe 

Ostatnio poznaliście 2 typy zdań warunkowych. 

1. First conditional – zdania warunkowe I typu. Warunek jest możliwy do spełnienia 

If +present simple, will/won’t + bezokolicznik 

If she saves some money, she will buy a new bike. 

Jeśli ona zaoszczędzi pieniądze, kupi nowy rower. 

https://www.youtube.com/watch?v=WO8-8G8LW0w
https://www.youtube.com/watch?v=tl1CNwQDbfc
https://poczta.wp.pl/k/


2. Second Conditional – zdania warunkowe II typu. Warunek jest niemożliwy, 

nieprawdopodobny do spełnienia 

If + past simple, would/wouldn’t + bezokolicznik 

If she won the lottery, she would buy a plane. 

Gdyby ona wygrała na loterii, kupiłaby samolot. 

If I were you, I would stay at home. 

Gdybym był tobą (na twoim miejscu), zostałbym w domu. 

Obejrzyj krótki filmik, który pomoże Ci lepiej utrwalić poznane treści. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nbxG6Ao3dY 

Wykonaj zadania: 

1 Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, aby powstały zdania w drugim okresie 

warunkowym. 

1 if / I / I / would / help / you / had / time / more. 

___________________________________________________________________________ 

2 I / see / it / again / if / I / the / liked / film / would. 

___________________________________________________________________________ 

3 you / famous / friends / a / were / would / celebrity / you / have / if? 

___________________________________________________________________________ 

4 if / to / you / he / you / lied / would / shocked / be? 

__________________________________________________________________________ 

5 how / you / had / a / would / if / money / you / of / spend / lot / it?  

___________________________________________________________________________ 

Prawidłowe odpowiedzi: 

If I had time, I would help you more. 

If I liked the film, I would see it again. 

Would you have friends if you were a celebrity? 

Would you be shocked if he lied to you? 

How would you spend money if you had a lot of it? 

 

2 Połącz części zdań.  

1 If my friends were unkind to me, ____ 

2 The teacher would be angry ____ 

3 My life would be happier ____ 

4 If my family didn’t move to the village, ____ 

5 I wouldn’t tell anybody about it ____ 

A if we were late for class. 

B I would stop seeing them. 

C if I had a pet. 

D if I were you. 

E we would meet more people. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nbxG6Ao3dY


3 Przetłumacz fragmenty zdań. 

1 _________________, I wouldn’t buy so many clothes. (na twoim miejscu)  

2 Tom wants to _________________ round to your house. (przyjść) 

3 If I didn’t like the job. I _________________ it. (zmieniłbym) 

4 _________________ basketball, I’d join the club. (gdybym grała)  

5 _________________ apologize him. (powinieneś) 

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

 

Fizyka 

Temat: Zwierciadło płaskie 

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

Zwróćcie uwagę na pierwszą część, w której omówione jest zwierciadło płaskie (druga część 

będzie przydatna na następnej lekcji fizyki). 

 

2. Wykonajcie w zeszycie konstrukcję obrazu w zwierciadle płaskim i zapiszcie cechy 

otrzymanego obrazu ( treści te wystąpiły w filmie oraz znajdują się w podręczniku na s.230-231 ). 

 

Matematyka 

Temat: Obliczanie pola koła 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=k-04uoODF0g Obejrzyj film Tomasza 

Gwiazdy. 

Otwórz podręcznik na str.239. Przeanalizuj dostępny przykład. Przepisz pod tematem w zeszycie 

wzór na pole koła (wykrzyknik str.239). Wykonaj z podręcznika do zeszytu zadanie 1 a, c, d, 2 

str.239.    

Język polski 

Temat: Jak Sokrates uczył myślenia? – Jostein Gaarder Świat Zofii (2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 207-209 

 

Na początku uczniowie czytają tekst s.207-208, analizują zadania pod tekstem. Pisemnie 

wykonują zad. 2, 11 i 13 s.209. 
 

2. Zapisz w trzech punktach najważniejsze założenia myśli Sokratesa.  

 Jedyną pewną wiedzą jest to, że się nic nie wie.  

 Każdy człowiek ma wrodzoną wiedzę o tym, co jest dobre a co – złe.  

 Prawdziwe poznanie musi pochodzić z wnętrza człowieka.  

 Ten, kto wie, co jest dobre, będzie także czynił dobro.  

 Właściwa wiedza prowadzi do właściwego działania.  

 Tylko ten, kto postępuje dobrze, jest „prawdziwym człowiekiem”.  

https://www.youtube.com/watch?v=k-04uoODF0g


3. Co najbardziej dręczyło Sokratesa? Odpowiedź zapisz w formie tezy.  

Sokratesa najbardziej dręczyła własna niewiedza. 
 

4. Wyjaśnij, na czym polegała metoda stosowana przez Sokratesa. Jak ją oceniasz? Przedstaw i 

uzasadnij swoją opinię.  

Sokrates nawiązywał rozmowę, zadawał pytania, które pokazywały rozmówcy błędy w jego 

myśleniu. Rozmówca Sokratesa sam dochodził do prawdy w wyniku myślenia wywołanego przez 

pytania zadawane przez Sokratesa.  

Jest to metoda zasługująca na uwagę, pozwala rozmówcy na samodzielne rozwiązanie problemu 

filozoficznego. 
 

6. Objaśnij termin ironia sokratyczna.  

Ironia sokratyczna to udawanie, że się wie mniej niż rozmówca. 

8. Wyjaśnij metaforyczne znaczenie wypowiedzi: „W jednym pytaniu zawierać się może więcej 

prochu niż w tysiącu odpowiedzi”.  

Zadawanie pytań świadczy o refleksji, myśleniu. Pytanie prowokuje do poszukiwania odpowiedzi, 

a to z kolei może prowadzić do chęci zmiany istniejącego stanu rzeczy. 
 

10. Zanalizuj budowę wypowiedzenia: „Życie Sokratesa znamy przede wszystkim dzięki 

Platonowi”. Jaką funkcję w nim pełni wyraz Sokratesa? Jaka to część zdania?  

Pełni funkcję określenia rzeczownika. Jest ono wyrażone rzeczownikiem, dlatego jest to 

przydawka rzeczowna.  
 

11. Wciel się w rolę Sokratesa i sformułuj trzy argumenty przemawiające za tym, że warto 

poszerzać swoją wiedzę.  
 

 Im więcej człowiek wie, tym lepiej rozumie siebie i świat.  

 Wiedza pozwala dokonywać prawidłowych wyborów.  

 Im człowiek ma większą wiedzę, tym pewniej czuje się w świecie.  

 

Materiał dodatkowy: 

https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-zofii---cudowna-podroz-w-glab-samej-siebie/DXv5jVTWm 
 

Godzina wychowawcza 

Temat: Jaka szkoła? Typy i konkretne oferty szkół w naszej okolicy 

Proponuję zacząć od wejścia na stronę https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ odnaleźć film o 

zawodzie w którym chciałabyś/ chciałbyś pracować. Następnie  wybrać stronę internetową starostwa –

gdzie chciałabyś/ chciałbyś uczyć się (np. w powiecie grajewskim, ełckim, augustowskim). Zakładka 

„Jednostki organizacyjne”. Tam znajdziesz między innymi szkoły ponadpodstawowe. Czasami już 

tutaj dowiesz się, jakie profile oferuje dana szkoła. Jeżeli nie- spróbuj znaleźć stronę internetową 

wybranej przez Ciebie szkoły.  

W- F 

Temat: Doskonalimy prawidłową postawę ciała poprzez wykonanie  ćwiczeń korekcyjnych  

Obejrzyj filmik o linku:   https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  , następnie postaraj się 

wykonać zgodnie z instruktażem przynajmniej 10 ćwiczeń z 15 w nim zaprezentowanych. Zajęcia 

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

fizycznego. Potrzebne będą: kocyk, piłki -  mała i duża oraz chęć do niewielkiego wysiłku. Ćwiczenia 

te powinniśmy wykonywać cyklicznie, a nie będziemy mieć kłopotów z  prawidłową postawą ciała.  

https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-zofii---cudowna-podroz-w-glab-samej-siebie/DXv5jVTWm
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I

