
KLASA VIII 

Poniedziałek 18.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Skrobia i celuloza- właściwości i zastosowanie 

Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

Przeczytaj wiadomości w podręczniku na str. 212 – 217. 

Następnie, opisz w  zeszycie następujące zagadnienia: 

1 . Gdzie występuje skrobia i celuloza? 

2 . Jakie właściwości fizyczne i chemiczne charakteryzują skrobię i celulozę? 

3 . Jakie znaczenie dla organizmu człowieka ma celuloza? 

4 . Wymień najważniejsze zastosowania skrobi i celulozy. 

W zeszycie ćwiczeń, do tego tematu wykonaj zadania : 37, 38, 39 ze str. 121 oraz 40 i 41 ze str. 122. 

 

Język angielski 

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – rozumienie ze słuchu 

Podręcznik str. 184 

Dzisiaj waszym zadaniem jest rozwiązanie przykładowego egzaminu ósmoklasisty. Wykonacie 

zadania 1,2,3 i 4. Wszystkie nagrania znajdziesz w poniższym linku. W przypadku problemów z 

otwarciem strony piszcie do mnie na Messengerze, wyślę wam pliki w formacie MP3 

indywidulanie. Wykonaj zadania w zeszycie i prześlij mi do sprawdzenia. 

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

 

WOS 

Temat: Polska w Unii - lekcja podzielona na 3 jednostki lekcyjne 

 

I. Przystąpienie Polski do UE. 

Rzeczypospolita wstąpiła do UE 1 maja 2004r. 

- Polacy stali się obywatelami UE, co oznacza, że otrzymali dodatkowe uprawnienia, 

- nasz kraj zyskał możliwość szybszego rozwoju, m.in. dzięki napływowi funduszy unijnych, 

- wzrosło znaczenie Polski w Europie i na świecie, 

W zeszycie wykonaj zadanie 1 str.183 z podręcznika. 

 

Matematyka 

Temat: Figury osiowosymetryczne- ćwiczenia 

Przypomnij zdobyte umiejętności w piątek 15 maja. Możesz je utrwalić jeszcze raz oglądając 

filmy o figurach osiowosymetrycznych lub przeglądając treści w naszym podręczniku 

„Matematyka wokół nas 8”. Zwróć uwagę na dwa podane przykłady (str.265 i 266). Pod 

tematem lekcji przepisz kolorowym długopisem treści z ramek z wykrzyknikiem(str.264,265, 

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


266). Na platformie edukacyjnej wsipnet.pl w podręczniku do tego tematu znajdziesz zestawy 

ćwiczeń. Wykonaj zestaw nr 2.- czas do czwartku 21 maja. Miłej pracy. 

Uwaga: Na czwartek 28 maja jest zaplanowana praca klasowa z działu "Symetrie"- już 

jest zapisana w kalendarzu w e- dzienniku. Proszę pamiętać i przygotować się najlepiej jak 

potraficie. 

 

Język polski 

Temat: O trudach porozumiewania się ze światem. Szum Magdaleny Tulli  (2 godziny 

lekcyjne 18- 19 maja)  

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.224-227 

 

Uczniowie czytają tekst i informacje o autorce, następnie analizują polecenia. 

 

1. Opowiedz, w jaki sposób bohaterka poznawała otaczający ją świat.  

Jeździła autobusami po mieście, przyglądała się ludziom, słuchała ich rozmów. Czasem 

wysiadała w nieznanym miejscu, aby obejrzeć domy i ulice.  

2. Jakie były relacje dziewczynki z matką? Zacytuj fragmenty tekstu, które o nich informują.  

Relacje dziewczynki z matką były trudne, brak było między nimi porozumienia. Matka nie znała 

potrzeb, lęków córki, córka nie mówiła matce prawdy o swoim życiu. Matka nie miała czasu dla 

dziewczynki.  

„Z matką zobaczyłam się dopiero wieczorem, najeździwszy się do syta autobusami                       

i przesiedziawszy na schodach ostatni kwadrans przed jej powrotem.”  

„Nie mam czasu, jestem zajęta. Powiedz im, że będę na wywiadówce.”  

3. Przedstaw, z jakim traktowaniem ze strony innych osób spotkała się bohaterka utworu.  

Nauczycielka: traktuje dziewczynkę brutalnie, obwinia ją o niepopełnione czyny, nie przyjmuje 

tłumaczeń.  

Taksówkarz: jest wobec dziewczynki życzliwy, rozmawia z nią, wymienia uprzejmości. 

4. W opowieści dziewczynki pojawia się lis. Kim, według ciebie, jest dla niej ta postać? Jaką 

rolę odgrywa w jej życiu? Uzasadnij swoją odpowiedź.  

Jest to wymyślony przyjaciel, z którym można o wszystkim porozmawiać, który udziela 

jej życiowych rad, wyjaśnia zawiłości życia. Jest postacią, na której można polegać, kimś, 

kto wszystko rozumie.  

5. Wyjaśnij, dlaczego, według lisa, bohaterka powinna była milczeć podczas rozmowy  

z nauczycielką. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?  

Według lisa dziewczynka powinna milczeć, skoro nie miała ochoty rozmawiać                              

z nauczycielką. Lis uważał, że należy robić to, na co ma się ochotę, a nie to, czego oczekują 

inni.  

Lis częściowo ma rację, ponieważ ważne jest, aby żyć w zgodzie ze sobą, jednak nie zawsze 

można robić to, na co ma się ochotę – czasem trzeba liczyć się z ograniczeniami  

i oczekiwaniami innych.  

6. Wskaż różnice między życiem dziewczynki i życiem lisa. Dlaczego życie w lesie było 

łatwiejsze?  

Lis nie uznawał żadnych ograniczeń, nie musiał się nikomu i niczemu podporządkowywać, 

tłumaczyć swoich decyzji. Poświęcał czas na proste czynności związane z przetrwaniem. Życie 

dziewczynki uzależnione było od innych ludzi, musiała przy podejmowaniu decyzji brać pod 

uwagę ich oczekiwania.  

7. Bohaterka utworu myśli o sobie: „Jak trudno być mną”. Dlaczego w taki sposób postrzega 

siebie i swoje życie? Co wpływa na taką samoocenę?  



Ma kłopoty z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi, nawet z własną matką. Żyje w świecie 

wyobraźni, jest wyobcowana, nikt jej nie rozumie.  

8. Kogo, twoim zdaniem, brakowało na rysunku dziewczynki? Kim mogłaby być trzecia postać? 

Uzasadnij swoją odpowiedź.  

Może jakiś dorosły, życzliwy i rozumiejący, kto wyjaśniałby zawiłości życia, dawał opiekę           

i ochronę, towarzyszył dziewczynce w poznawaniu świata, tłumaczył ten świat.  

9. Wyjaśnij metaforyczne znaczenie rysunku wykonanego przez bohaterkę utworu.  

Rysunek odzwierciedlał tęsknotę za przyjaźnią, towarzystwem bliskiej osoby, którą można 

obdarzyć zaufaniem, a także która zrozumie jej problemy i potrzeby, udzieli wsparcia. 

10. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla autorki, a jakie – dla czytelnika ma zastosowanie w utworze 

autokreacji. Zapisz swoje spostrzeżenia w punktach.  

 Autorka dzięki autokreacji może spojrzeć na swoje problemy z dystansu.  

 Wyraziście może przedstawić swoje uczucia i emocje z czasów dzieciństwa.  

 Czytelnik poznaje sposób myślenia i postrzegania świata bohaterki.  

 Poznaje motywy postępowania bohaterki.  

11. Wciel się w rolę bohaterki i napisz list do wybranej postaci utworu Magdaleny Tulli. – 

praca pisemna (termin – 22.05.2020 r.) – pracę proszę wysłać na adres mailowy: 

anna_sobocinska@wp.pl 

 

Informatyka 

Temat: Zadania powtórzeniowe Scratch – Duszek zgaduje liczbę 

Uczniowie pracują w oparciu o materiał „Duszek zgaduje liczbę” udostępniony na platformie 

edukacyjne epodreczniki.pl. Wykonują ćwiczenia 1-4.   

W- F 

Temat: Sposoby ochrony organizmu przed nadmiernym nasłonecznieniem 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-

promieniowaniem-slonecznym/  - wynotuj 9 sposobów naturalnej ochrony organizmu przed 

nadmiernym nasłonecznieniem i staraj się je stosować w okresie zbliżającego się lata. 

 

Wtorek 19.05.2020 r. 

Religia 

Temat: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi” św. Jan Paweł II 

 

Posłuchaj słów Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski: 

https://www.youtube.com/watch?v=w8ATg3fcoPM 1979Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

oblicze ziemi. Tej ziemi. 

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=hYXrZRkxieY Papież Jan Paweł II – 

jaki był?  

 

 

https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-promieniowaniem-slonecznym/
https://dziecisawazne.pl/naturalna-ochrona-przed-nadmiernym-promieniowaniem-slonecznym/
https://www.youtube.com/watch?v=w8ATg3fcoPM
https://www.youtube.com/watch?v=hYXrZRkxieY


Język niemiecki 

Thema: Ćwiczenia gramatyczne 

Proszę powtórzyć słownictwo i gramatykę ze stron: 114 – 117 w podręczniku. 

Następnie wykonać ćwiczenia z książki ćwiczeń: 2/82; 5, 7, 9/83; 8/85 

 

Język rosyjski 

Сегодня девятнадцатое мая 2020 года. 

Урок 60 

Тема: Поедем в Россию - czas przyszły prosty 

I. Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 118 (polecenia 1a, 1б). Na początku musisz wysłuchać 

nagrania 58 z 2 płyty CD (ścieżka nr 18). 

II. A teraz przeczytaj zdania z ćwiczenia 2/118 i zwróć uwagę na formy czasowników 

zapisanych pogrubioną czcionką.  

III. Czasowniki użyte w tych zdaniach to formy czasu przyszłego prostego. 

Przepisz notatkę (zapisaną pogrubioną czcionką) do zeszytu. 

Czas przyszły prosty oznacza, że dana czynność zostanie zrealizowana, dlatego tworzymy 

go od czasowników dokonanych.  

Czasowniki dokonane odmieniają się w czasie przyszłym prostym w taki sam sposób, jak 

czasowniki niedokonane w czasie teraźniejszym, np.  

В субботу Адам прочитает эту книгу. [W sobotę Adam przeczyta tę książkę.] 

читать [czytać] - czasownik niedokonany 

прочитать [przeczytać] - czasownik dokonany 

он читает [on czyta] - czas teraźniejszy 

он прочитает [on przeczyta] - czas przyszły prosty 

IV. Wykonaj ćwiczenie 4/119 (ustnie). Korzystaj ze słownika.  

V. Wykonaj ćwiczenie 3/119. Wybierz właściwe formy czasownika i uzupełnij nimi zdania. 

Uzupełnione zdania przepisz do zeszytu. 

VI. Prześlij zdjęcia następujących lekcji (ich treści): 58, 59, 60 na adres 

jezykrosyjskizn@gmail.com dziś (19.05.20) do końca dnia.  

 

W- F 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia rozwijające zdolności koordynacyjne 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0, 

przygotowaniu przyborów do ćwiczeń - krzesła i kocyka lub karimaty  - przystępujemy 

do kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl ćwiczeń 

rozwijających koordynację ruchową niezbędną nam w życiu codziennym.  Powodzenia! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NksAkwcgGz0


Biologia  

Temat: Zagrożenia i ochrona różnorodności biologicznej 

Przeczytaj temat z podręcznika na str. 164 – 168. 

Na podstawie wiadomości z podręcznika, napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Jakie działania człowieka przyczyniają się do spadku różnorodności biologicznej? 

2 . Uzasadnij konieczność ochrony różnorodności biologicznej. 

3 . Wyjaśnij, na czym polega rola banków genów w zachowaniu różnorodności biologicznej. 

 

Język polski 

Temat i zagadnienia były podane w poniedziałek 18 maja. 

 

EDB 

Temat: Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi 

Podręcznik str.151-152 

Wyjaśnij, czym jest substancja toksyczna. Zapoznaj się ze sposobami oznakowania pojazdów 

samochodowych i cystern kolejowych przewożących substancje niebezpieczne. 

 

Historia 

Temat: Konflikty na świecie po 1989r.- temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne 

 

I. Daleki Wschód. 

 

Po śmierci Mao Zedonga w Chinach wprowadzono reformy. Ich skutkiem był rozwój tamtejszej 

gospodarki, która zaczęła się dynamicznie rozwijać. 

Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1 i 2 str.108. 

 
 

Środa 20.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Skrobia i celuloza – właściwości i zastosowanie. (kontynuacja tematu z 18.05.2020r) 

Dokończ wykonywać ćwiczenia zadane w poniedziałek. 

 

Zajęcia rozwijające z matematyki  

Temat: Powtarzamy do egzaminu ósmoklasisty 

Na stronie Internetowej matzoo.pl są dostępne egzaminy ósmoklasisty. 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558


Proszę rozwiąż pierwszy. (Jest ich pięć- będziecie je rozwiązywać na kolejnych zajęciach 

rozwijających, lub w dogodnym dla siebie czasie, by utrwalać i powtarzać do egzaminu). 

Po zakończeniu testu będziesz miał na tej stronie odpowiedzi swoje oraz poprawne do zadań. 

Jest też podsumowanie procentowe i komentarz. W razie niezrozumienia zadania lub 

problemów z rozwiązaniem, proszę skontaktować się ze mną przez dostępne komunikatory.  

Zachęcam wszystkich uczniów do rozwiązywania testów. 

Uwaga: przed rozpoczęciem testu należy podać e- mail. On jest im potrzebny do wewnętrznych 

analiz.  

Zajęcia kreatywne 

Temat: Poznajemy etapy rozwoju motyla. Wykonujemy laurkę na Dzień Matki 

Wejdź w poniższe linki, pierwszy to cykl rozwoju Pazia Królowej, drugi to praca do wykonania 

laurka dla mamy. Powodzenia. 

1.https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg 

 

Doradztwo zawodowe 

Temat: Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.  

1.Czy wiesz co to jest autoprezentacja? Co składa się na autoprezentację?  

Autoprezentacja według definicji słownikowej jest to sposób, w jaki człowiek poprzez swoje 

wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje innym, kim jest (lub - za kogo chciałby 

być uważany).  

Autoprezentacja nie musi być szczegółowym opisem naszej osoby. Ważne, aby zawrzeć w niej to, 

co chcemy, aby odbiorcy o nas wiedzieli. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej autoprezentacji 

mamy kontrolę nad tym, jak postrzegają nas inni ludzie - możemy budować wizerunek, który 

współgra z naszych charakterem, wyznawanymi wartościami, a jednocześnie jest oparty na naszych 

zaletach i mocnych stronach. 
Podczas autoprezentacji wykorzystywana jest mowa werbalna i niewerbalna. Mowa werbalna to 

słowa, które wypowiadamy. Przykłady mowy niewerbalnej, to np.: gesty, mimika twarzy, postawa 

ciała, intonacja głosu, kontakt wzrokowy, wygląd, zapach.  

2.  Podsumowaniem tematu będą filmiki, które znajdziecie pod  następującymi linkami: 

1. https://youtu.be/jAO5mTuqr9Q 

2. https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g 

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

Fizyka 

Temat: Zjawisko załamania światła 
 

1. Na platformie internetowej YouTube proszę obejrzeć film “Załamanie 

światła, pryzmat, fizyka, optyka”. Dzisiaj szczególną uwagę zwróćcie na pierwszą część filmu 

dotyczącą zjawiska załamania światła. 

2. W zeszycie wykonajcie zad.3 s.253 z podręcznika. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-2bCr9oBz4
https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg
https://youtu.be/jAO5mTuqr9Q
https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g
https://www.youtube.com/watch?v=yLpgmey5Hbw


Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki 

Jeśli tylko masz taką możliwość obejrzyj lekcję na:  

https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE  

W podręczniku znajdziesz temat na str. 172- 177 (wspólny dla Arktyki i Antarktyki). 

Z dzisiejszych zajęć powinieneś: 

1. Umieć wyjaśnić czym jest Arktyka, 

2. Poznać i zapamiętać położenie geograficzne Arktyki, 

3. Umieć wskazać obszar Arktyki na mapie świata, 

4. Umieć wyjaśnić co to jest lądolód, góra lodowa, tundra. 

Zapisz do zeszytu notatkę dotyczącą  1, 2 i 4 punktu. 

Przypomnij sobie, lub wyszukaj w dostępnych Ci źródłach  informację o dniu i nocy polarnej. 

 

Zapisz i wykonaj w zeszycie poniższe polecenie: 

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

A.  Na biegunie północnym dzień polarny rozpoczyna się 21 marca / 22 czerwca.  

B.  Na kole podbiegunowym północnym w swojej pozornej drodze nad widnokręgiem Słońce 

znajduje się najwyżej 23 września / 22 czerwca.  

C.  23 września na biegunie północnym rozpoczyna się dzień polarny / noc polarna. 

D.  Na biegunach dzień polarny i noc polarna trwają dobę / pół roku.    

 

Język polski 

Temat: Co rzeźby Aliny Szapocznikow mówią o człowieku? 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 228-229. 

Uczniowie analizują zadania: (1 i 9 pisemnie) 

 

1. Zapisz w zeszycie swoje skojarzenia związane z rzeźbami Aliny Szapocznikow. Wyjaśnij 

dwa z podanych skojarzeń.  

Na przykład:  

Skojarzenia: niepełność, fragmentaryczność, synteza, okrąg, usta  

fragmentaryczność – obydwie rzeźby pokazują fragmenty twarzy, eksponują niektóre jej 

elementy  

synteza – rzeźby tworzą całość z fragmentów, pomijają niektóre szczegóły, na przykład oczy  

2. Opisz elementy, z których składa się Autoportret I. Weź pod uwagę ich kształt, wielkość, 

kolor oraz materiał, z jakiego zostały wykonane. (ustnie) 

twarz: nałożone na siebie trzy okręgi, wyeksponowane czerwone usta, brak oczu, zbudowana  

z przezroczystego tworzywa  

szyja: w kształcie trójkąta, czarna, zbudowana z nieprzezroczystego tworzywa  

popiersie: obłe kształty, z wyeksponowanym biustem, zbudowana z białego marmuru  

3. Do jakich części ciała ludzkiego są podobne poszczególne elementy każdego 

z Autoportretów?  

Autoportret I: twarz, usta, popiersie, biust, szyja  

Autoportret II: dół twarzy, usta, podbródek, palce stopy  

https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE


4. Autoportret I wykonany jest z marmuru i żywicy poliestrowej. Jaki efekt daje połączenie tych 

dwóch materiałów?  

Jest to połączenie kontrastowe; przezroczysty poliester z białym kamieniem, miękkość  

z twardością, zwykłość ze szlachetnością. 

5. Autoportret I i Autoportret II powstały w tym samym roku. Porównaj je – wskaż 

podobieństwa i różnice.  

podobieństwa: ludzka twarz, wyeksponowane usta, brak oczu  

różnice: kolorystyka, materiał, dół autoportretu (stopa i tułów)  

6. Wyjaśnij, dlaczego, według ciebie, górna część obu rzeźb zawiera tylko usta i podbródek? Co 

oznacza brak pozostałych elementów twarzy?  

Może jest to chęć zachowania pewnej tajemnicy, na co wskazuje pominięcie oczu nazywanych 

„zwierciadłem duszy”. Autorka mogła obrać usta jako dominujący element rzeźby z uwagi na 

ich znaczącą funkcję w nawiązywaniu porozumienia. Może kontakt z drugim człowiekiem 

(poprzez mowę) jest według artystki bardzo ważny w życiu.  

7. Co, według ciebie, może symbolizować połączenie części głowy oraz części stopy 

w Autoportrecie II?  

Jest to swoista synteza całej sylwetki: góra i dół całości człowieka.  

8. Co o autorce mówią jej dzieła? W jaki sposób komunikują jej sposób patrzenia                         

na człowieka i jego ciało?  

Autorka zwraca uwagę na szczegóły ciała człowieka, łączy je w całość, szczególnie ważne są 

dla niej usta. Ciało postrzega jako zbudowane z brył, płaszczyzn.  

9. Która z rzeźb wywarła na tobie większe wrażenie? Dlaczego? Uzasadnij swój wybór. – 

pisemnie  

 

Język angielski 

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych  - znajomość funkcji językowych                    

i rozumienie tekstów pisanych 

Podręcznik str. 186-188 

Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji. Wykonaj zadania 5,6,7 i 8. Możesz używać 

słowniczka w przypadku nieznanych tobie słówek. Wykonaj zadania w zeszycie. W przypadku 

problemów kontaktuj się ze mną poprzez komunikator Messenger lub mailowo. 

 

 

Czwartek 21.05.2020 r. 

Język niemiecki 

Thema: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5 

Proszę opracować Mein Test, str. 87 z książki ćwiczeń. 

Przypominam o spotkaniu na skype, wtorek, godz. 9. Spotkanie jest obowiązkowe. 

 

  



Język rosyjski 

Сегодня двадцать первое мая 2020 года. 

Урок 61 

Тема: Волга - это самая длинная река Европы - formy złożone stopnia najwyższego 

 przymiotników 

Przeczytaj informacje o rosyjskich rekordach z ćwiczenia 5 na str.119 w podręczniku. Zwróć 

uwagę na wyrażenia zapisane pogrubioną czcionką. Są to formy złożone stopnia najwyższego 

przymiotników. 

I. Stopień najwyższy przymiotników (formy złożone) tworzymy poprzez dodanie do  stopnia 

równego przymiotnika następujących wyrazów: 

 - самый (r. m.), np. Оружейная палата - это самый старый государственный музей 

Москвы.  

- самая (r. ż.), np. Волга - cамая длинная река Европы. 

- самое (r. n.), np. Байкал - это самое глубокое озеро в мире. 

- самые (l. mn.), np. Пушкин и Толстой - это самые известные русские писатели  

в мире. 

II. Przepisz cały punkt II do zeszytu.  

Otwórz podręcznik na stronie 140 i jeszcze raz przeanalizuj tworzenie form stopnia 

najwyższego przymiotników.  

III. Wykonaj ćwiczenie 6 na stronie 120 (ustnie).  

IV. Wykonaj ćwiczenie 7 na stronie 121. Zdania przepisz do zeszytu. Jeśli nie pamiętasz 

końcówek rodzajowych przymiotników, to skorzystaj z tabelki ze strony 71.  

 

Religia 

Temat: Duch Święty działający w naszym życiu 

 

Zapisz temat w zeszycie i 7 Darów Ducha Świętego – naucz się ich na pamięć.  

1. Dar mądrości. 2. Dar rozumu. 3. Dar rady. 4. Dar męstwa. 5. Dar umiejętności. 6. 

Dar pobożności. 7. Dar bojaźni Bożej. 

Owoce Ducha Świętego: miłość, radość. Pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, 

cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. 

Obejrzyj trzyminutowy katechizm https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA  

Kto to jest Duch Święty? Posłuchaj lekcji religii  

https://www.youtube.com/watch?v=FM6XcnvJmSY Duch Święty 

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA
https://www.youtube.com/watch?v=FM6XcnvJmSY


Historia 

Temat: Konflikty na świecie po 1989 r 

 

II. Kraje afrykańskie. Konflikt palestyńsko - izraelski. 

 

Zapamiętaj: 

1. Wiele państw afrykańskich jest pogrążonych w kryzysie- dochodzi do walk plemiennych, 

szerzą się epidemie chorób, problemem jest brak wody i dewastacja środowiska naturalnego.  

W Republice Południowej Afryki w 1994r. zniesiono system apartheidu. 

2. Konflikt palestyńsko- izraelski nie został rozwiązany do dziś. Po podpisaniu porozumienia  

w Oslo utworzono Autonomię Palestyńską. Jednak radykalne ugrupowania palestyńskie 

nie zaprzestały walki. 

Wyjaśnij pojęcia: 

- polityka neokolonializmu, 

- piraci somalijscy. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj polecenie 3,4  str.108. 

 

 

Matematyka 

Temat: Symetria środkowa 

Otwórz podręcznik „Matematyka wokół nas 8” na stronie 269, przeanalizuj trzy przykłady 

dotyczące symetrii środkowej. Przeczytaj uważnie ramki z wykrzyknikiem. Następnie  włącz 

filmy na strona Internetowa pi- stacja,  https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8 

https://www.youtube.com/watch?v=4S0vLLSkcBs&t=27s  i obejrzyj je. Poćwicz razem 

z autorem. 

Matematyka 

Temat: Figury środkowosymetryczne 

Otwórz podręcznik „Matematyka wokół nas 8” . Pod tematem wykonaj zadanie 9 str.271. 

Następnie przyjrzyj się przykładom figur środkowosymetrycznych (str.273). Możesz obejrzeć 

też film na stronie Internetowej pi- stacja (link do filmu podany jest przy piątkowej lekcji). 

Następnie przejdź na platformę edukacyjną wsipnet.pl i wykonaj do tematu zastaw zadań nr 1. 

(termin do poniedziałku 25 maja) 

W- F 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia rozciągające całego ciała w pozycji stojącej 

Po obejrzeniu filmiku o linku: https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec - 

przystępujemy do kilkuminutowej rozgrzewki.  Następnie wykonujemy 9-minutowy cykl 

ćwiczeń rozwijających ruchliwość poszczególnych stawów i mięśni - niezbędną nam w życiu 

codziennym.  Powodzenia! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8
https://www.youtube.com/watch?v=4S0vLLSkcBs&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=NOpQFjci6Ec


WOS 

Temat: Polska w Unii Europejskiej cz. II 

 

II. Fundusze unijne. 

Na podstawie tekstu w podręczniku str.181 , napisz co udało się osiągnąć dzięki środkom 

unijnym do 2017 roku. 

 

 

Piątek 22.05.2020 r. 

Język angielski  

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych  - rozumienie tekstów pisanych 

oraz znajomość środków językowych 

Podręcznik str. 189 - 191 

Wykonaj zadania 9,10, 11, 12 i 13 w zeszycie. Zadania 12 i 13 prześlij mi do sprawdzenia. 

W przypadku problemów kontaktuj się ze mną poprzez komunikator Messenger lub mailowo. 

Fizyka 

Temat: Zjawisko załamania światła-zadania 

 

1. Z podręcznika proszę przeczytać tekst na s.246-248. 

2. W zeszytach zanotujcie prawo załamania światła, proszę je zapamiętać. 

Następnie wykonajcie rysunki obrazujące załamanie promienia świetlnego na granicy dwóch  

różnych ośrodków ( podręcznik s.247, na dole strony). Zwróćcie uwagę gdzie zaznaczony jest 

kąt padania i kąt załamania oraz jaki wpływ na wartości tych kątów ma różnica szybkości 

światła w obu ośrodkach. 

3. Również w zeszytach wykonajcie zad.1 s.252 z podręcznika. 
 

Matematyka 

Temat: Figury środkowosymetryczne- odszukiwanie środka symetrii 

Obejrzyj film na stronie Internetowej pi- stacja 

https://www.youtube.com/watch?v=ALHL_FBzJyk . Następnie przejdź do strony platformy 

edukacyjnej wsipnet.pl i wykonaj zestaw ćwiczeń nr 2 (termin do poniedziałku 25 maja). 

 

Język polski 

Temat: Kiedy życie można nazwać wartościowym? Omawiamy wiersz Zbigniewa 

Herberta. (2 godziny lekcyjne) 
 

Praca na platformie e-podręczniki. Materiał: Najtrudniej jest mówić i pisać o sobie – tworzymy 

życiorys, CV i list motywacyjny. Na podstawie materiału uczniowie redagują w zeszycie krótką 

notatkę na temat życiorysu, CV i listu motywacyjnego. Wykonują zadanie interaktywne  

Ćwiczenie 1.1 

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


 

Podręcznik „Myśli i słowa” s. 230-232 

 

Uczniowie czytają wprowadzenie do tematu, wiersz Zbigniewa Herberta, następnie analizują 

polecenia. (8 pisemnie) 

 

1. Co wspólnego ma tekst Zbigniewa Herberta z życiorysem? A co go odróżnia od tej użytkowej 

formy wypowiedzi?  

Podobieństwa: referuje przebieg życia, wymienia jego etapy (nauka, praca).  

Różnice: refleksje o charakterze etycznym (co jest dobre, a co złe) i egzystencjalnym 

(rozważania o sensie życia).  

 

2. Powiedz, czego dowiadujemy się o życiu bohatera z jego życiorysu. Jakim był człowiekiem?  

Uczęszczał do szkoły, był pilny, pracowity, posłuszny. Pracował jako referent (urzędnik). Jego 

życie biegło zwykłym, utartym torem. Wyjechał raz za granicę – na wakacje nad Morze Czarne. 

Interesował się rozmaitymi zagadnieniami, niczym szczególnie dociekliwie. Był żonaty. 

Zwracał szczególną uwagę na to, by dobrze postępować.  

Opis przedstawia człowieka przeciętnego, który niczym się nie wyróżnia. Mimo to ważna  

w jego życiu jest etyka postępowania – aż do śmierci stara się żyć dobrze i uczciwie.  

 

3. Jak bohater ocenia swoje życie?  

Określa je jako przeciętne. Zastanawia się, czy jego życie nie było bezrozumnym trwaniem.  

 

4. Wskaż wers, w którym następuje zmiana formy czasu gramatycznego. Jak wpływa to  

na kompozycję utworu?  

„Leżę teraz w szpitalu i umieram na starość.”  

Zmiana czasu przeszłego na teraźniejszy dzieli wiersz na dwie części kompozycyjne. Pierwsza 

poświęcona jest refleksji o minionym życiu, stanowi rozrachunek z nim, druga prezentuje 

sytuację liryczną – bohater u kresu życia znajduje się w szpitalu, co wyjaśnia, dlaczego 

rozmyśla o minionym czasie.  

 

5. Wyjaśnij, w jakim celu bohater przedstawia swój życiorys. Komu opowiada o swoim życiu?  

Jest to rozmowa z sobą samym, podsumowanie życia przed śmiercią. Bohater dokonuje 

rozrachunku – zastanawia się, czy nie zmarnował życia.  

 

6. Czy, według ciebie, życie bohatera było wartościowe? Na czym opierasz swoją opinię?  

Życie bohatera, mimo że zwykłe, niczym się niewyróżniające, było wartościowe, ponieważ 

ważna w tym życiu była etyka, zważanie na rozróżnianie dobra od zła.  

 

7. Jakie uczucia przeżywa bohater? Czym są one wywołane?  

Są to uczucia niepewności i zwątpienia. Bohater nie wie, czy nie zmarnował swego życia, 

czy było ono coś warte.  

 

8. Jesteś dopiero na początku swojej życiowej drogi, ale możesz już dokonać pierwszych 

podsumowań. Napisz, co już udało ci się osiągnąć, a do czego jeszcze dążysz.  

 

  



Zajęcia wychowawcza 

Temat: Znamię! Znam je 

Proszę obejrzyj film: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahU

KEwjitLub37XpAhUsxqYKHWUMDFMQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DH-RQqWIOXcI&usg=AOvVaw0yT7W4HeSLHTXp4__Ks0bp 

Poświęć jeszcze trochę czasu na prezentację. 

https://wsseopole.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseopole/userfiles/prezentacja%20dla%20nauczycieli.pdf  

Lekcja jest poświęcona nam i naszym bliskim- nie po to, by nas przestraszyć, ale po to, 

by potrafić zapobiec chorobie. Wiedza będzie sprawdzania przez końcową ankietę. 

W- F 

Temat: Wykonujemy marszobieg terenowy w okolicy własnego domu 

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

i zaopatrzeniu się w maseczkę ochronną na twarz - przystępujemy do kilkuminutowej 

rozgrzewki.  Następnie wykonujemy marszobieg terenowy w pobliżu własnego domu 

na dystansie 500m – 1000m  – w zależności od indywidualnych możliwości. Po powrocie  

z zajęć myjemy obowiązkowo ręce mydłem i ciepłą wodą. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjitLub37XpAhUsxqYKHWUMDFMQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH-RQqWIOXcI&usg=AOvVaw0yT7W4HeSLHTXp4__Ks0bp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjitLub37XpAhUsxqYKHWUMDFMQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH-RQqWIOXcI&usg=AOvVaw0yT7W4HeSLHTXp4__Ks0bp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjitLub37XpAhUsxqYKHWUMDFMQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH-RQqWIOXcI&usg=AOvVaw0yT7W4HeSLHTXp4__Ks0bp
https://wsseopole.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseopole/userfiles/prezentacja%20dla%20nauczycieli.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ivNQNgMGIik

