
KLASA VIII 

Poniedziałek 11.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Sacharoza ( disacharyd ) – właściwości i zastosowanie  

(Temat na dwie godziny lekcyjne) 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 208 – 211. Następnie napisz w zeszycie: 

1 . Wzór sumaryczny sacharozy oraz miejsce występowania tego cukru. 

2 . Właściwości fizyczne i chemiczne C12H22O11. 

Na str. 209 w podręczniku masz napisaną reakcję rozkładu sacharozy, jaka odbywa się 

w czasie trawienia w organizmie – zapisz ją do zeszytu. 

Dalej, czyli na str. 210 masz podane niektóre zastosowania sacharozy – zapisz je do zeszytu. 

Do disacharydów  zaliczamy też inne cukry np. maltozę i laktozę. Krótką informację na temat 

tych związków masz w podręczniku na str. 208. Zapoznaj się z nią.  

W ćwiczeniach na str. 119 – 120 mamy zadania do tego tematu od 29 -35. Wykonaj je. (masz 

na to jeszcze środę- ten sam temat)  

 Napisz w zeszycie równanie reakcji spalania sacharozy ( przypomnij reakcje spalania 

węglowodorów).  

 

Język angielski 

Subject: Wypowiedź pisemna – email do koleżanki z Anglii 

Podręcznik str. 123 

Zad. 5  

Napisz maila do koleżanki z Anglii zgodnie z poleceniem. 

Podpunkt nr 1 – wyjaśnisz jej, dlaczego chcesz poprawić stan swojego zdrowia – użyj czasu 

present simple np. I want to improve my health condition because…… 

Podpunkt nr 2  - opowiesz jej, co chciałbyś/chciałabyś zacząć robić w tym celu – użyj 

konstrukcji I’d like to + bezokolicznik np. I’d like to start eating healthy food. 

Podpunkt nr 3 – zaproponujesz jej przyjazd do ciebie – użyj sformułowań do wyrażania 

propozycji: 

1. Do you fancy coming round? 

2. How about visiting me next weekend? 

3. Would you like to come and visit me next weekend? 

Pamiętaj, aby rozwinąć każdy podpunkt, pisząc po dwa zdania do każdego z nich. 

Efekty swojej pracy wyślij mi do sprawdzenia na maila (marta-miller83@wp.pl)  lub 

Messengerem do dnia 14.05.2020r.  

 

 

 

mailto:marta-miller83@wp.pl


WOS 

Temat: Unia Europejska cz. II 

 

 Zasady funkcjonowania  Unii Europejskiej: 

1. zasada solidarności- organy UE i należące do niej państwa powinny wspólnie wykonywać 

zadania wynikające z prawa unijnego, 

2. zasada pomocniczości -organy unijne zajmują się określonymi zadaniami tylko wtedy, gdy 

mogą je zrealizować skuteczniej niż państwa członkowskie, 

3. zasada równości- oznacza zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, 

  Wykonaj polecenie 3 str.178. 

 

Matematyka 

Temat: Symetria odcinka i dwusieczna kąta- konstrukcja 

 Przypomnij zdobytą wiedzę z piątku 8 maja. Na stronie internetowej wsipnet.pl masz 

dostępne ćwiczenia –zestaw nr 1- wykonaj je. Będę widziała, czy poprawnie zrozumiałeś 

nowe treści. Możemy Twoje błędy przedyskutować kontaktując się w dogodny Tobie sposób.  

Język polski 

Temat: Uwaga! Błąd językowy (podziel na 2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 284-286, zeszyt ćwiczeń s.95-97 

Uczniowie czytają wiadomości na temat błędów językowych, następnie redagują notatkę. 

Zad. 3 s.285 – ustnie  

Zad.5 s.285 – pisemnie  

Zad.6 s.285 – pisemnie  

Wzór: 

przestrzegać – przestrzeganie – nieprzestrzeganie  

 

Zad. 1 s. 95 – zeszyt ćwiczeń (kto nie ma ćwiczeń, pisze zadania w zeszycie) 

Zdecyduj, czy podane konstrukcje są zgodne z normą językową. Określ, jaka to norma – 

wzorcowa czy użytkowa. 

A. Pożycz mi ołówka – norma użytkowa; Pożycz mi ołówek – norma wzorcowa.  

B. Poproszę tę łyżkę – norma wzorcowa; Poproszę tą łyżkę – norma użytkowa.  

C. Dwoje dzieci – norma wzorcowa; Dwójka dzieci – norma użytkowa.  

D. Jesteście państwo zawsze mile widziani – norma użytkowa; Są państwo zawsze mile 

widziani – norma wzorcowa.  

E. Mieszkam na ulicy Hożej – norma użytkowa; Mieszkam przy ulicy Hożej – norma 

wzorcowa.  

 

Zad. 2 s.95 

Przekształć konstrukcje właściwe dla normy użytkowej na zgodne z normą wzorcową. Nie 

zmieniaj treści komunikatów. 

Zaraz szlag mnie trafi! – np. Zaraz mi puszczą nerwy!;  

Kompletnie zagrzebałam się w robocie – np. Pochłonęła mnie praca;  

Kochaniutka, te pierożki – miodzio! Palce lizać! – np. Kochana, te pierogi są wyśmienite!  

 

 



Zad.3 s.95 

Podkreśl formę wyrazu właściwą dla normy wzorcowej. 

Kupiła ładny swetr / sweter. Zaplanowano wyrąb / wyręb lasu. Znalazł rodzynkę / rodzynek. 

Nie lubię kiślu / kisielu. Zniszczyli kilka kolumn / kolumien.  

 

Zad.8 s.97 

Popraw błędy w związkach frazeologicznych. Stosuj się do normy wzorcowej. 

[pluć sobie w twarz] – pluć sobie w brodę;  

[odgrywać pierwsze skrzypce] – grać pierwsze skrzypce;  

[odkryć karty do końca] – odkryć karty;  

[trudny orzech do zgryzienia] – twardy orzech do zgryzienia;  

[przywiązywać uwagę] – przywiązywać wagę;  

[porywać się z przysłowiową motyką na słońce] – porywać się z motyką na słońce;  

[błyszczeć oczami] – świecić oczami.  

 

Zadania na platformie wsipnet: Błąd językowy – termin wykonania ćwiczeń  - 15.05.2020 r 

 

. 

Informatyka 

Temat: Zadania powtórzeniowe Scratch – Gwiazdozbiór 

Uczniowie pracują w oparciu o materiał „Gwiazdozbiór” udostępniony na platformie 

edukacyjne epodreczniki.pl. Wykonują ćwiczenia 1-4.   

Uczniów, którzy nie mają dostępu do platformy proszę o kontakt mailem klimarek@wp.pl. 

 

W- F 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia równoważne ciała 

Po obejrzeniu filmiku o linku:  https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk           

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki. Następnie wykonujemy 4 ćwiczenia 

równoważne w 3 seriach.  Powodzenia! 

 

 

Wtorek 12.05.2020 r. 

Religia 

Temat: Maj miesiącem Maryi 

1. Posłuchaj piosenek i naucz się śpiewać:  

https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU Chwalcie Łąki umajone 

https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU Jezus swoją Matkę pozostawił 

 

mailto:klimarek@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk
https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU
https://www.youtube.com/watch?v=4g1uZLQUqSU


Język niemiecki 

Thema: Shopping in Berlin.  /Zakupy w Berlinie./ 

Wyszukaj w Internecie nazwy modnych domów towarowych, galerii i sklepów w Berlinie. 

Wykonaj krótką notatkę. 

Następnie wykonaj zadanie 3 str. 110 w podręczniku. 

W książce ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 4 str. 80. 

 

Język rosyjski 

Сегодня двенадцатое мая 2020 года. 

Урок 58 

Тема: Кем гордится Россия? - znani i lubiani Rosjanie  

Na dzisiejszej lekcji poznasz nazwiska znanych Rosjan, którymi szczyci się Rosja.  

I. Na początku wykonaj ćwiczenie 4/115 w podręczniku.  

II. Zapisz w zeszycie nazwiska znanych Rosjan (wymienionych w ćwiczeniu 4/115). Napisz 

krótko (w 2-3 słowach) kim byli (lub są), np.  Александр С. Пушкин - русский писатель 

(1799-1837). 

III. Wysłuchaj nagrania 57 z 2 płyty CD (ścieżka 17). Jest to fragment książki "Eugeniusz 

Oniegin" Aleksandra Puszkina (znanego na całym świecie rosyjskiego pisarza). Wsłuchaj się 

w nagranie i zastanów się, jaka pora roku opisywana jest w czytanym wierszu.  

IV. Z ćwiczenia 7б/117 przepisz do zeszytu fragment wiersza (którego przed chwilą 

wysłuchałeś) i słuchając jeszcze raz nagrania wstaw (zaznacz) akcenty w przepisanym 

tekście. 

 

Uwaga: Proszę wykonać prezentację multimedialną na jeden z tematów: 

1. Rosja znana i nieznana 

2. Moskwa - stolica, którą warto odwiedzić 

Ze względu na obecną sytuację nie będziecie pracować w parach, a oddzielnie. Każdy 

wykonuje prezentację samodzielnie w programie PowerPoint. Zawieracie w swojej 

prezentacji informacje, które zdobyliście podczas nauki języka rosyjskiego, jak również nowe 

informacje zaczerpnięte z różnych źródeł (internet, albumy, encyklopedie).  To, jak będzie 

wyglądała wasza prezentacja i to, co tam umieścicie, pozostawiam waszej inwencji twórczej. 

Starajcie się, aby w miarę możliwości wyczerpać temat.  

Wykonaną prezentację proszę przesłać mailem na adres jezykrosyjskizn@gmail.com 

do 02.06.20.  

 



W- F 

Temat:  Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M       

wykonujemy kilkuminutową rozgrzewkę .  Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy       

8 ćwiczeń  zaprezentowanych w filmiku. Silny brzuch pozwoli nam zachować prawidłową 

postawę ciała  i uniknąć w przyszłości wielu chorób.  Powodzenia! 

Biologia  

Temat: Gospodarcze użytkowanie ekosystemów 

Wiadomości w podręczniku na str. 159 – 163. 

Po przeczytaniu tematu w podręczniku,  napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: 

1 . Co człowiek uzyskuje z korzystania z różnych ekosystemów? 

Po zapoznaniu się z informacjami na temat użytkowania ekosystemów lądowych i wodnych , 

napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 3 str.163 w podręczniku. 

 

Język polski 

Temat: Uwaga! Błąd językowy (dokończ pracę z poniedziałku) 

 

EDB 

Temat: Zagrożenia związane z działalnością człowieka 

Wymień rodzaje zagrożeń związanych z działalnością człowieka, podaj ich cechy. 

W zeszycie ćw. 6 str. 150 (proszę wysłać zdjęcie wykonanego ćwiczenia). 

 

Historia 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRR / temat podzielony na 2 jednostki lekcyjne/ 

 

I. Europa na przełomie XX i XXI wieku. 

   Rosja w nowej rzeczywistości. 

W zeszycie zapisz: 

- 1991r.- powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw, 

- 1999r.-wejście Polski, Czech i Węgier do NATO, 

- 2004r.- pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, 

- oligarchia - grupa najbogatszych osób posiadających szczególne wpływy polityczne 

w państwie. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 1,2,3 str.104 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plq6-5pWP-M


Środa 13.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Sacharoza (disacharyd) – właściwości i zastosowanie – cd 

Dokończ wykonywanie ćwiczeń z poniedziałku. 

 

Doradztwo zawodowe 

Temat: Dokumenty aplikacyjne. 

1. Curriculum vitae, (inaczej życiorys zawodowy) 

2. List motywacyjny 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych to jeden z najważniejszych kroków podejmowanych w 

celu zdobycia pracy. Muszą zawierać one informacje, zachęcające pracodawcę do 

zatrudnienia nas. 

Życiorys zawodowy i list motywacyjny to dwa podstawowe dokumenty, którymi posługują 

się osoby poszukujące pracy i których w procesie rekrutacji wymaga pracodawca.   

 

Życiorys zawodowy (curriculum vitae) zawiera uporządkowane dane o kandydacie.  

Ta forma dokumentu powinna przyciągnąć uwagę pracodawcy.   

W większości przypadków stosuje się tzw. życiorys chronologiczny, w którym podajemy 

ostatnio ukończoną szkołę, miejsce pracy itd.  

Pod poniższym linkiem znajdziesz przykłady życiorysu zawodowego (curriculum vita) 

Życiorys zawodowy (curriculum vitae) 

 

List motywacyjny to list, którego główną funkcją jest wzbudzenie zainteresowania 

pracodawcy kandydatem i zachęcenie go do spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

List motywacyjny nie może być także powieleniem CV, lecz powinien rozbudować te 

elementy życiorysu, które są dla pracodawcy najbardziej istotne.  

Przede wszystkim należy: 

 wiarygodnie uargumentować powód, dla którego chce się pracować w danej firmie 

lub na danym stanowisku, 

  podkreślić i rozbudować informacje o tych kwalifikacjach i umiejętnościach, które są 

odpowiedzią na ofertę pracodawcy, 

  wskazać korzyści, jakie będzie miał pracodawca zatrudniając nas. 

Pod poniższym linkiem znajdziesz przykłady listu motywacyjnego. 

List motywacyjny 

Po zapoznaniu   się  z  rodzajami dokumentów aplikacyjnych, obejrzyjcie  filmiki, które są 

podsumowaniem  do tematu. 

https://www.youtube.com/watch?v=M9aARvKFdQo 

https://www.youtube.com/watch?v=yLpgmey5Hbw 

 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Życiorys-zawodowy.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/List-motywacyjny.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M9aARvKFdQo
https://www.youtube.com/watch?v=yLpgmey5Hbw


Zajęcia rozwijające z matematyki 

Temat: Złudzenie optyczne 

Dzisiaj trochę relaksu. Obejrzyj oba filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=gk8jinblAK8 

https://www.youtube.com/watch?v=hUrkd0kR3Nw 

Wykonaj test na spostrzegawczość: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu0aE7L8Q0k 

Potem rozwiąż łamigłówki: 

https://www.youtube.com/watch?v=B6hcFQC8Fhc 

Dobrej matematycznej zabawy. 

 

Fizyka 

Temat: Konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych 

Jak wskazuje temat, po dzisiejszej lekcji będziecie potrafili wykonać konstrukcje obrazów, 

które można uzyskać w zwierciadłach sferycznych.  

Jak wykonywać te rysunki pokazuje film na YouTube “Konstrukcje obrazów w zwierciadłach 

sferycznych”. Obejrzyjcie i przećwiczcie zaprezentowane tam umiejętności.  

W zeszycie wykonajcie dwie konstrukcje obrazu strzałki: 

a) w zwierciadle sferycznym wklęsłym dla x=2f ; 

b) w zwierciadle sferycznym wypukłym dla x<f ; 

W obu przypadkach podajcie cechy uzyskanego obrazu. 

Prace te wykonajcie starannie (przypominam ołówkiem i z użyciem linijki oraz cyrkla). 

Proszę mi je przesłać na adres halina6789@wp.pl do 20 maja. 

Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowego objaśnienia jak kreślić promienie dzięki, którym 

otrzymujemy obraz przedmiotu w zwierciadle sferycznym, proszę siegnąć po podręcznik 

s.242. Tam znajduje się szczegółowy opis. 

 

Geografia 

Temat: Australia- podsumowanie wiadomości 

Przeczytaj informacje zamieszczone w  podręczniku na  str. 168. Sprawdź, czy znasz 

odpowiedzi na pytania, dotyczące Australii i Oceanii, zamieszczone na tej samej stronie, 

poniżej. 

Odpowiedzi na poniższe pytania zapisz do zeszytu. 

1. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie 

jest prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe. 

 W większej części Australii występuje niedobór wód powierzchniowych. P / F  

 Dorzecza największego systemu rzecznego Australii znajdują się  w południowo-

zachodniej części kontynentu. P / F  

 Większość australijskich rzek ma charakter okresowy lub epizodyczny. P / F  

https://www.youtube.com/watch?v=gk8jinblAK8
https://www.youtube.com/watch?v=hUrkd0kR3Nw
https://www.youtube.com/watch?v=Vu0aE7L8Q0k
https://www.youtube.com/watch?v=B6hcFQC8Fhc
mailto:halina6789@wp.pl


 W centralnej części Australii występują jeziora słone. P / F  

 Australia jest uboga w wody podziemne. P / F 

2. Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.  

A.  Północna część Australii jest położona w strefie klimatów równikowych / zwrotnikowych. 

B. Większość obszaru Australii leży w strefie klimatów podzwrotnikowych / zwrotnikowych. 

C. Przez Australię przebiega zwrotnik Raka / zwrotnik Koziorożca.                                         

D. Cała Australia / Oceania jest położona na półkuli południowej. 

 

Język polski 

Temat: O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie 

(3 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.220-223 

Uczniowie czytają wprowadzenie do tematu i tekst „Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007-2015”, 

następnie  analizują zadania. 

1. Zapisz w punktach, jakie tematy podejmuje Szczepan Twardoch w swoim utworze.  

 Listopadowe wspomnienia o zmarłych.  

 Specyfika roli pisarza.  

 Sens podróżowania.  

 Związek z ziemią rodzinną.  

 

2. Sformułuj pytania, na które autor szuka odpowiedzi. A jakie pytania ty zadałbyś / 

zadałabyś, gdybyś pisał / pisała dziennik? Co cię nurtuje, niepokoi, zastanawia?  

Co zostaje po ludziach, którzy umierają?  

Jaki jest cel i sens pracy pisarza?  

Jaki jest sens i cel podróżowania?  

Co po mnie pozostanie? 

3. Powiedz, w jaki sposób autor postrzega pracę pisarza. Co uważa w niej za najtrudniejsze?  

Autor uważa, że pisarz powinien być nieustannie w pracy, obserwować rzeczywistość, która 

go otacza, traktować ją jako literacki materiał do wykorzystania. Za najtrudniejsze uważa 

opisywanie ludzkich cech, motywacji ich postępowania, ich szlachetności albo podłości. 

Zwraca uwagę, że niektóre cechy lepiej można zrozumieć dzięki autorefleksji, a inne – dzięki 

obserwacji innych osób.  

 

4. Wyjaśnij, czym według autora jest podróżowanie. Czy zgadzasz się z jego oceną?  

Sformułuj argumenty uzasadniające twoje stanowisko.  

Autor nie rozumie fenomenu podróżowania i dopiero stara się je zrozumieć. Uważa, że 

prawdziwa podróż nie ma celu, ale sprawia, że wraca się do domu wzbogaconym o nowe 

doznania i przeżycia. Zwraca uwagę na to, że w obcych miejscach nie należy się spieszyć, nie 

trzeba też zwiedzać. Warto natomiast spacerować bez celu, obserwować świat, siedząc          

w kawiarni. Autor uważa, że podróżować można bez celu, a najważniejsze jest skupienie się 

na swoich odczuciach w nowych sytuacjach. 

 

5. Jak rozumiesz użyte przez pisarza pojęcie klasa próżniacza?  

To ludzie, którzy nie poświęcają czasu na konkretną pracę, nie wytwarzają niczego 

materialnego, ale obserwują świat i rozmyślają.  

  



6. Wyjaśnij, dlaczego małość możemy zrozumieć tylko w odniesieniu do nas samych,            

a szlachetność – dzięki innym.  

Małość człowieka wynika z jego sposobu myślenia, a tylko własny sposób myślenia jesteśmy 

w stanie poznać. Szlachetność widać po jej zewnętrznych objawach, dostrzega się ją po 

czynach danej osoby. 

 

7. Szczepan Twardoch podkreśla, że jego życie codzienne to stąpanie po kościach przodków   

i swoich własnych. Wyjaśnij, jak rozumiesz tę metaforę.  

Autor czuje się związany z przodkami, mówi o nich: „wszyscy, z których ja się urodziłem”. 

Ma silne poczucie zakorzenienia, przynależności do ziemi rodzinnej. Wie, że po śmierci 

stanie się jej częścią. 

 

8. Zwróć uwagę na refleksje autora dotyczące przeszłości, historii. Czym zostały wywołane? 

Jakich problemów dotyczą?  

Są to refleksje dotyczące przeszłości rodzinnej, życia dziadków, a także rozważania dotyczące 

II wojny światowej. Wywołane zostały atmosferą Zaduszek, widokiem grobów. Dotyczą 

problemów przemijania, niemożności poznania losów zmarłych, fałszerstw i niedopowiedzeń 

historii. Zwracają uwagę na absurd grzebania w jednym zbiorowym grobie wrogich sobie 

ludzi.  

 

9. Szczepan Twardoch pisze: „Umiem być tylko stąd”. Jakie wartości w ten sposób 

sygnalizuje? Na jakie elementy ludzkiego życia zwraca uwagę?  

Autor zwraca uwagę na silny związek z ziemią, z której się pochodzi, z miejscem urodzenia. 

Poczucie zakorzenienia, przynależności, łączności z tradycją wpływają na to, jakim się jest 

człowiekiem, jakie wartości się uznaje za ważne. 

 

10. Określ nastrój przeczytanych fragmentów utworu. Jakie emocje w tobie wywołują? Czy 

wpływ na to ma podejmowana tematyka, czy raczej sposób opisywania rzeczywistości? 

Uzasadnij swoje zdanie.  

Nastrój refleksyjny. Wywołany jest podejmowaną tematyką (przeszłość, przemijanie, 

historia), a także sposobem opisywania rzeczywistości (subiektywizm, stosowanie ironii         

i metafor).   

 

11. Przypomnij z klasy siódmej cechy gatunkowe dziennika. Uzasadnij słuszność twierdzenia, 

że utwór Szczepana Twardocha nie jest jego wzorcową realizacją.  

Dziennik należy do literatury faktu, ma charakter autobiograficzny. Tworzą go prowadzone 

na bieżąco codzienne zapiski opatrzone datą i informacją o miejscu powstawania. Wpisy nie 

muszą być ściśle ze sobą powiązane, dotyczą codziennych zdarzeń, stanowią zapis uczuć, 

emocji, refleksji.  

Utwór Szczepana Twardocha nie ma dat dziennych, tylko roczne, brak w nim informacji        

o miejscu powstawania zapisków. 

 

Zadania na platformie wsipnet: Opis przeżyć wewnętrznych (termin – 19.05.2020 r.) 

 

Zad.12 s. 223 – pisemnie; pracę proszę napisać komputerowo i wysłać na maila 

anna_sobocinska@wp.pl (termin – 25.05.2020 r.) 

 

  

mailto:anna_sobocinska@wp.pl


Język angielski 

Subject: Sport – gramatyka i słownictwo 

Podręcznik str. 104 

Przypomnij sobie nazwy sportów, które znasz. Wypisz nazwy w zeszycie pod tematem. 

Zad. 1b  

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.  

Zad. 1c 

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem. Przeczytaj reguły używania zdań warunkowych ze 

zrozumieniem. 

Przepisz wzory tworzenia zdań warunkowych do zeszytu: 

Zero conditional  - zerowy tryb warunkowy 

If + osoba+ present simple, osoba+ present simple 

If I the dog is small, it plays a lot. (jest to fakt i prawda oczywista) 

First conditional – pierwszy tryb warunkowy 

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

If I practise more, I will win the competition. (jest to możliwe do wykonania pod jakimś 

warunkiem) 

Second conditional – drugi tryb warunkowy 

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

If he didn’t live in Poland, he wouldn’t know me. (sytuacja nieprawdopodobna, nie możliwa 

do spełnienia) 

If I were you, I would phone to your parents. Na twoim miejscu zadzwoniłabym do twoich 

rodziców. 

 Na twoim miejscu , gdybym był tobą (wyjątek: were zamiast was, 

stosowany tylko w II okresie warunkowym) 

Zad. 3 wykonaj zgodnie z poleceniem. 

 

 

Czwartek 14.05.2020 r. 

Język niemiecki 

Thema: Deutsche Modewelt. /Niemiecki świat mody./ 

Posługując się informacjami wyszukanymi w Internecie wypisz w zeszycie nazwiska 

najbardziej znaczących niemieckich projektantów mody. Rezultat swoich  poszukiwań 

porównaj z tekstem z zadania 1 str. 111 w podręczniku. Następnie wpisz do zeszytu zdania, 

które masz uzupełnić pod tekstem w tym zadaniu. 

Książka ćwiczeń – ćwiczenie 1 i 2 str. 81 

Spotkanie na skype we wtorek 19 maja o 9.00. Obowiązkowo. 



Język rosyjski 

Сегодня четырнадцатое мая 2020 года. 

Урок 59 

Тема: Zaimki wskazujące  

I. Poniższą notatkę przepisz do zeszytu. 

Zaimki  

этот - ten (r. m.) 

эта - ta (r. ż) 

это - to (r. n.) 

эти - te/ci (l. mn.) 

wskazują na osobę lub przedmiot znajdujące się blisko. 

Zaimki  

тот - tamten (r. m.) 

та - tamta (r. ż) 

то - tamto (r. n.) 

те  - tamte/tamci (l. mn.) 

wskazują na osobę lub przedmiot znajdujące się dalej.  

Zaimki wskazujące mają taki sam rodzaj, liczbę i przypadek jak rzeczownik, na który 

wskazują, np. 

 эта книга (r. ż) - ta książka, 

 тот мальчик (r. m.) - tamten chłopiec,  

эти девушки (l. mn.) - te dziewczyny,  

те мальчики (l. mn.)- tamci chłopcy 

II. Wstaw w luki odpowiedni zaimek wskazujący. W pierwszej części zdania użyj zaimków 

wskazujących na bliski obiekt, a w drugiej części użyj zaimków wskazujących na dalszy.  

1. …………………….  озеро очень глубокое, а ……………………….  очень большое. 

2. …………….......... композитор сочинил музыку польского гимна, a ..................... - 

музыку русского. 

3. ....................  флаг российский, а ..................... - польский. 

4. ...................... pоссиянки красивые , a ........................  польки ещё красивее. 

5. ............……… юбка тебе нравится, а мне нравится вот .......................... . 

6. ............................  брюки модные,  a .............................  спортивные. 

7. .............……….. море тёплое, а ..........……………. холодное. 

8.  ..........…………….сумка красная, а .............................. зелёная. 

 

Ćwiczenie to w całości przepisz lub wklej do zeszytu. 

 



Religia 

Temat: 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II 

 

1. Proszę obejrzyj koniecznie film przypominający życie i pontyfikat Polskiego Papieża Jana 

Pawła II: 

https://www.youtube.com/watch?v=icqsKuxFQEwŻycie i pontyfikat. 

2. Zapisz temat i notatkę w zeszycie: 

18 maja 1920 r. w Wadowicach urodził się nasz Polski Papież Święty Jan Paweł II. 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. 

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. 

Przyjął imię Jan Paweł II  i Maryję, jako powierniczkę i opiekunkę jego kolejnej misji dla 

Kościoła. 

13 maja 1981 r. miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II.  

2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37zmarł w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. 

1 maja 2011 r.- beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI.  

27 kwietnia 2014 r. - kanonizowany przez papieża Franciszka. 

Posłuchaj ważnych słów Papieża https://www.youtube.com/watch?v=fU02v-3TSFw 

 

Historia 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRR - cz. II 

 

II. Wojna w Czeczenii. 

Wojna w Jugosławii. 

 

Zapisz w zeszycie: 

- 1994r.- I wojna czeczeńska, 

- 1999r.- II wojna czeczeńska, 

- 1992r.- początek wojny domowej w Jugosławii, 

Rozpad Jugosławii: 

1. przyczyny: 

- wielonarodowościowy skład Jugosławii, 

- dyskryminacja części narodowości po śmierci Tity, 

- upadek bloku komunistycznego, 

2. skutki: 

- wojna domowa na Bałkanach, 

- czystki etniczne, 

- powstanie nowych państw, 

- ingerencja państw zewnętrznych w sprawy Bałkanów, 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 4,5,6 str.105. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icqsKuxFQEw
https://www.youtube.com/watch?v=fU02v-3TSFw


Matematyka 

Temat: Symetria odcinka i dwusieczna kąta- rozwiązywanie zadań testowych 

Przypomnij zdobytą wiedzę z piątku 8 maja. Na stronie internetowej wsipnet.pl masz 

dostępne ćwiczenia –zestaw nr 2- wykonaj je. Będę widziała, czy poprawnie zrozumiałeś 

nowe treści. Możemy Twoje błędy przedyskutować kontaktując się w dogodny Tobie sposób.  

Matematyka 

Temat: Symetria osiowa 

Dzisiaj zachęcam do pracy na stronie Internetowej pi-stacja. Wyobraźcie, że wróciliście 

do klasy. Proszę obejrzeć 2 filmy (kopiując pierwszy link i przechodząc na stronę, po prawej 

stronie będzie dostępny drugi film „Symetria osiowa w układzie współrzędnych”- wystarczy 

kliknąć w ten tytuł bez potrzeby kopiowania kolejnego linku). Wykonujcie razem 

z prowadzącym ćwiczenia. Następnie przy lusterku (zwierciadło dostępne w każdym domu) 

poobserwuj odbicie w różnych położeniach ekierkę( przybliż bokiem, wierzchołkiem) oraz 

swoją dłoń. Pod tematem w zeszycie zapisz literami drukowanymi swoje imię i nazwisko, 

dwie kratki dalej narysuj oś symetrii i wykonaj odbicie zwierciadlane (osiowo symetryczne). 

Miłej pracy. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424 

https://pistacja.tv/film/mat00494-symetria-osiowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424 

 

W- F 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające  kręgosłup (odcinka  lędźwiowego                                

i piersiowego) 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo -                                                           

po uprzednim maksymalnym pogłośnieniu dźwięku – wykonujemy kilkuminutową 

rozgrzewkę.  Z wykorzystaniem kocyka, maty - wykonujemy ćwiczenia zaprezentowane 

w filmiku.  Zdrowy i silny kręgosłup pozwoli nam na zachowanie prawidłowej postawy 

ciała i uniknięcie chorób i bólu na stare lata.  Powodzenia! 

WOS 

Temat: Unia Europejska - cz. III 

 

Główne organy Unii Europejskiej. 

Na postawie podręcznika str.177, w zeszycie wymień organy UE i ich zadania. 

 

 

  

https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424
https://pistacja.tv/film/mat00494-symetria-osiowa-w-ukladzie-wspolrzednych?playlist=424
https://www.youtube.com/watch?v=eZAhEDYSYOo


Piątek 15.05.2020 r. 

Język angielski  

Subject: Sports collocations – vocabulary focus 

Podręcznik str. 105 

Zad. 6,7,8 wykonaj zgodnie z poleceniem 

 

Fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne-zadania 

 

W zeszycie proszę wykonać zad.1 s.244 z podręcznika ( wykorzystajcie tu wiedzę dotyczącą 

rodzaju obrazu otrzymanego w zwierciadle w zależności od odległości przedmiotu-

podręcznik s.243). 

Następnie zad.5 s.245 ( tutaj potrzebujecie wzór opisujący powiększenie obrazu). 

 

Matematyka 

Temat: Figury osiowosymetryczne 

Kolejny dzień pracy na stronie Internetowej pi-stacja. Proszę obejrzeć 2 filmy. Wykonujcie 

razem z prowadzącym ćwiczenia. Następnie na platformie edukacyjnej wsipnet.pl 

w podręczniku do tego tematu znajdziesz zestawy ćwiczeń. Wykonaj zestaw nr 1.- czas 

do poniedziałku 18 maja. Miłej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8 

https://pistacja.tv/film/mat00820-rysowanie-figur-symetrycznych?playlist=424 

 

Język polski 

Temat: O czym można przeczytać w dzienniku pisarza? Szczepan Twardoch o sobie 

(dokończ pracę ze środy. Pamiętaj o wykonaniu prac zadanych  w środę).    

 

Godzina wychowawcza 

Temat: Nasze święto- Święto Szkoły (Dzień patrona) 

Proszę obejrzyj prezentacje o Henryku Sienkiewiczu:  

http://lckziu.pl/wp-content/uploads/2016/12/podroze_Henryka_Sienkiewicza_GGustaw-1.pdf 

Następnie obejrzyj krótki amatorski film pt. „Latarnik”. Jeżeli przeczytałeś lekturę, porównaj 

ekranizację z nowelą. https://www.youtube.com/watch?v=hop1hizkTqg 

Możesz wysłuchać też omówienia tej lektury przez nauczyciela dyplomowanego w ramach 

powtórzenia przed egzaminem. https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg 

Miłej lektury. 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8
https://pistacja.tv/film/mat00820-rysowanie-figur-symetrycznych?playlist=424
http://lckziu.pl/wp-content/uploads/2016/12/podroze_Henryka_Sienkiewicza_GGustaw-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hop1hizkTqg
https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg


 

W- F 

Temat: Wykonujemy  8-minutowe ćwiczenia ogólnorozwojowe ciała 

Po otwarciu okna w pokoju i obejrzeniu filmiku zamieszczonego  pod linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74  - przystępujemy do wykonania 8 –

minutowych ćwiczeń. Można je realizować w ciągu dnia, pomiędzy zajęciami zdalnymi lub 

wieczorem, przed snem. Gwarantuję  dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74

