
KLASA VIII 

Czwartek 7.05.2020r. 

Język niemiecki 

Thema: Mein Aussehen ist mein Problem /Mój wygląd to mój problem/ 

Podręcznik str.108: zadanie1 i 2.Aby wykonać zadanie 3 należy uważnie przeczytać na stronie 

117 fragment pt: Rekcja czasowników i Pytania do rekcji czasowników, oraz obejrzeć materiał 

filmowy pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=jtVH1pYkT0Q 

Proszę wykonać ćwiczenia 2i4 str. 78 książka ćwiczeń. 

 

Język rosyjski 

Сегодня седьмое мая 2020 года. 

Урок 57 

Тема: Немножко о России - ogólne informacje o Rosji  

1. Wykonaj ćwiczenie 1a na stronie 114. Należy przeczytać krótki tekst o symbolach Rosji. 

Pierwsze zdanie z tego tekstu przepisz do zeszytu.  

Następnie wysłuchaj hymnu państwowego Rosji. Możesz odsłuchać nagrania 55 na 2 płycie CD 

albo odnaleźć hymn Rosji w internecie.  

2. Odpowiedz na pytania do przeczytanego tekstu (ćw. 1б) - ustnie. 

3. Przypomnij, jak wygląda flaga Rosji i narysuj ją w zeszycie. 

4. Przeczytaj krótki tekst z ćwiczenia 3 na stronie 114. Jest to tekst o godle Rosji. Pracuj 

ze słownikiem tłumacząc nieznane dla ciebie słówka. Ćwiczenie wykonaj ustnie. 

 

Religia 

Temat: Przeszli przez życie, naśladując Chrystusa. cz.3 

 

Zapisz notatkę o kolejnym świętym: 

Św. Krzysztof – męczennik. 

- imię Krzysztof oznacza ,,niosący Chrystusa” 

- legenda mówi, że przenosił na swoich barkach przez rzekę Jordan pielgrzymów zmierzających 

do Ziemi Świętej; 

- na swoich barkach przeniósł dzieciątko Jezus; 

- pochodził z Azji Mniejszej; 

- poniósł śmierć męczeńska; 

- jest patronem pielgrzymów i kierowców; 

- jest jednym z Czternastu Wspomożycieli; 

- wspomnienie Św. Krzysztofa 25 lipca. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jtVH1pYkT0Q


Historia 

Temat: Upadek komunizmu - powtórzenie wiadomości 
 

Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń str.100 - 101, 

zrób zdjęcie i prześlij na adres: 

h.jeczelewska.gimraj@gmail.com 

Termin pracy do 08.05.- piątek. 
 

Matematyka 

Temat: Praca klasowa z działu „Okrąg, koło i pierścień kołowy” (temat dwugodzinny) 

Test jest dostępny na stronie Internetowej wsipnet.pl. Ponieważ dziś oprócz sprawdzianu nie ma 

innej lekcji z matematyki, proszę, by został on wykonany dzisiaj (6 maja). 
 

W- F 

Temat: Poznajemy sposoby redukowania nadmiaru stresu i sposoby  radzenia sobie z nim 

Z artykułu pod linkiem: https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-

szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html - proszę wynotować sześć sposobów na walkę 

ze stresem oraz pięć praktycznych ćwiczeń na walkę z nim. Praktyczne wykorzystanie  tych 

wskazówek pozwoli nam ograniczyć negatywne skutki stresu w naszym życiu.  

WOS 

Temat: Unia Europejska  
 

I. Przyczyny i początki integracji. 

Przyczyny integracji: 

- odbudowa gospodarcza po zniszczeniach wojennych, 

- stworzenie ekonomicznej przeciwwagi dla rosnącej potęgi USA i ZSRR, 

- utrzymanie pokoju w Europie, 

Początki integracji: 

- Proces integracji europejskiej zapoczątkowało utworzenie przez Belgię, Francję, Holandię, 

Luksemburg, Niemcy i Włochy trzech wspólnot europejskich. 

W zeszycie wykonaj polecenie 2 str.178. 
 

 

Piątek 8.05.2020 r. 

Język angielski  

Subject: Tips for staying fit and healthy (Wskazówki jak być fit i zdrowym.) 

Korzystając z różnych źródeł uzupełnij tabelkę. Po lewej stronie dobre rzeczy dla naszego 

zdrowia, a po prawej złe rzeczy dla naszego zdrowia. 

Good for our health Bad for our health 

- drinking water 

 

- eating sweets 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,sposoby-na-stres---w-pracy--w-szkole--cwiczenia-na-stres,artykul,1730806.html


Fizyka 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne 

Przeczytajcie temat z podręcznika, do zeszytu przepiszcie “To najważniejsze” s.243 i te 

najistotniejsze treści proszę zapamiętać. Będą niezbędne podczas rozwiązywania zadań 

na kolejnych lekcjach. 

 

Matematyka 

Temat: Symetria odcinka i dwusieczna kąta 

Dziś zaczynamy nowy dział. Potrzebne będą nam przybory geometryczne: cyrkiel, linijka, 

dobrze zatemperowany ołówek. Przeanalizuj dokładnie treści, które są w podręczniku 

„Matematyka wokół nas 8 „ na stronach 250- 255. Pod tematem w zeszycie zapisz, 

co nazywamy symetralną odcinka (str.250), dwusieczną kąta (str.254). Przeanalizuj dokładnie 

wszystkie 5 przykładów zawartych w temacie. Na podstawie przykładu 2 wykonaj w zeszycie 

konstrukcję wyznaczania środków boków dowolnego trójkąta (Jeżeli jest poprawnie 

wykonana konstrukcja semestralnych boków trójkąta, to przecinają się one w jednym 

punkcie) oraz na podstawie przykładu 4 – dokonaj konstrukcyjnie podziału kąta rozwartego na 

połowy. 

Temat jest trzygodzinny- udostępnię do niego ćwiczenia (2 zestawy) na wsipnet.pl Można 

je będzie rozwiązywać do 14 maja. 

Język polski 

Temat: Najgorsza jest samotność wśród bliskich… Barbara Kosmowska Samotni.pl. 

(2 godziny lekcyjne) 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.216-217 

 

Uczniowie czytają tekst Barbary Kosmowskiej, następnie analizują zadania. 

1. Opowiedz, jak wyglądają relacje rodzinne Pauli.  

Rodzina się rozpadła. Paula mieszka z matką, odwiedza ojca, który ponownie się ożenił, ale 

rodzice zajęci są sprawami zawodowymi. Matka jest aktorką, dużo czasu spędza na planach 

filmowych, a ojciec jako muzyk – na trasach koncertowych. Nikt nie kontroluje Pauli, która 

została pozostawiona bez opieki.  

 

2. Co to znaczy, że Paula „prowadzi podwójne życie”?  

Z jednej strony zachowuje się jak uczennica niesprawiająca kłopotów. Nie zawsze ma odrobione 

zadania, ale na lekcjach jest spokojna, zrównoważona, grzeczna.  

Wieczorami wymyka się z domu, spotyka się ze starszymi znajomymi, w tym z Drożdżem, 

który zażywa narkotyki. Razem z nimi chodzi do klubów, z których wraca do domu  nad ranem.  

 

3. Wyjaśnij, dlaczego Paula uciekała z domu.  

Paula czuła się w domu bardzo samotna, matka była wciąż nieobecna, zajęta swoimi 

zawodowymi sprawami. Nikt na nią nie czekał w domu, nie miała tam po co i do kogo wracać. 

Ucieczki były sygnałem, że dziewczyna źle się czuje w nowej sytuacji.  

  



4. O czym świadczy fakt, że matka Pauli „o wszystkim dowiedziała się ostatnia”?  

O tym, że zupełnie zapomniała o córce, ponieważ była skupiona wyłącznie na swoich sprawach 

zawodowych. Nie zdawała sobie sprawy, że córka potrzebuje zainteresowania, rozmowy, 

wsparcia, ciepła. Odpowiedzialność opieki nad córką przekazała psychoterapeucie.  

 

5. Matka Pauli twierdzi, że jej córka ma wszystko. Czego nie dostrzega i nie rozumie?  

Paula miała wszystko, co materialne, natomiast nie zaspokojono jej potrzeb psychicznych  

i emocjonalnych – poczucia bliskości, bezpieczeństwa, ciepła domowego, miłości rodziców.  

 

6. Co nauczycielka uświadomiła matce Pauli?  

Nauczycielka uświadomiła matce Pauli, że tak naprawdę nie zna ona swojej córki, nie wie, 

czego ona potrzebuje, jakie ma problemy, czego pragnie i o czym marzy. Matka nie stworzyła 

Pauli prawdziwego domu, dlatego dziewczyna szukała bliskości w relacjach z innymi ludźmi.  

 

7. Jakich sposobów używa nauczycielka, by pokazać matce Pauli, na czym polegają jej błędy 

wychowawcze?  

Rozmawia z matką Pauli, używając obrazowych porównań i metafor.  

 

8. Autorka zapisków uważa, że „samotność w dzisiejszym świecie to norma”. Sformułuj 

argument potwierdzający podane twierdzenie lub taki, w którym się z nim nie zgodzisz.  

Tak: Ludzie zajęci są swoimi sprawami, kontaktują się ze sobą przede wszystkim wirtualnie, 

pozostają obojętni na potrzeby innych.  

Nie: Jest wielu społeczników, a także fundacji, pomagających innym, stale lub doraźnie, jak na 

przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która jednoczy tysiące ludzi.  

 

Zad.10 s.217 – pisemnie do zeszytu 

 

Godzina wychowawcza 

Temat: Ważna data dla Polaka- Konstytucja 3 Maja 

Żeby przypomnieć i utrwalić wiedzę- dlaczego dla nas jest tak ważna KONSTYTUCJA 3 

MAJA, proszę obejrzyj film dokumentalny https://www.cda.pl/video/1258964e7. Na ten temat 

możesz porozmawiać z kimś z rodziny. Jeżeli chcesz podzielić się ze mną swoimi 

przemyśleniami- napisz.  

W- F 

Temat: Wykonujemy własny układ taneczny do dowolnej piosenki 

Każdy potrafi tak lub inaczej tańczyć. Proponuję aby każdy spróbował przygotować swój 

własny układ taneczny do dowolnej muzyki. Proponuję do wykorzystania filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k  

 

https://www.cda.pl/video/1258964e7
https://www.youtube.com/watch?v=SPJodth-A4k

