
KLASA VIII 

Poniedziałek 25.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Powtórzenie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym 

Temat rozłożony na dwie godziny lekcyjne. 

W podręczniku na str. 218 – 219 znajduje się krótkie podsumowanie wiadomości z tego działu. 

Zapoznaj się  z nimi , a następnie wykonaj test w podręczniku na str. 220. Możesz później 

sprawdzić prawidłowość wykonanych przez siebie zadań(  podręcznik na str. 255). 

W zeszycie ćwiczeń zrób zadania od 1- 8 na str. 123- 124. Prześlij pracę do sprawdzenia do 31 

maja 2020 r. 

 

Język angielski 

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych  - słuchanie 

W poniższym linku znajdziesz arkusz egzaminu próbnego z języka angielskiego z wyd. 

OPERON z 2018r. Otwórz arkusz, a następnie pobierz go. Następnie przygotuj się do części 

rozumienie ze słuchu. Zajmie Ci to ok.20 min. Jeżeli masz problem z zadaniami, wysłuchaj 

nagrania tyle razy, ile potrzebujesz. Zapisz odpowiedzi w zeszycie i prześlij mi dzisiaj 

do sprawdzenia. 

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-angielski-2018/ 

 

WOS 

Temat: Polska w Unii Europejskiej - cz. III. 

 

III. Europejski rynek wewnętrzny. 

Zapamiętaj: 

Rynek wewnętrzny oznacza, że pomiędzy tworzącymi UE państwami jest możliwy wolny 

przepływ: 

- towarów, 

- osób, 

- usług, 

- kapitału, 

W zeszycie wyjaśnij, jakie możliwości   daje europejski rynek wewnętrzny polskim 

pracownikom i przedsiębiorcom. 

 

Matematyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie umiejętności dotyczących symetrii 

Spokojnie przejrzyj zadania utrwalające oraz test „Sprawdź, czy umiesz” z działu „Symetrie” str. 

276- 208. Swoje przemyślenia możesz skonsultować ze mną lub sprawdzić z kluczem 

odpowiedzi na str. 320 

  

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-angielski-2018/


Język polski 

Temat: Czego nie dowiemy się o człowieku z urzędowego życiorysu? Wisława Szymborska 

Pisanie życiorysu 
 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.232-233 

Uczniowie czytają wiersz Wisławy Szymborskiej, następnie analizują pytania pod tekstem. 

1. Przypomnij, kiedy i w jakim celu piszemy życiorys. W jakich sytuacjach mamy z nim      do 

czynienia? Czym cechuje się tekst tego rodzaju? W celach urzędowych, gdy staramy się 

o przyjęcie do szkoły lub pracy. Są to sytuacje oficjalne. Życiorys jako tekst pisany jest 

w związku z tym stylem oficjalnym, urzędowym.  

2. O jakich nakazach i zakazach mówi wiersz Wisławy Szymborskiej? Jakimi formami 

gramatycznymi zostały one wyrażone?  

Nakazy i zakazy dotyczą zawartości treściowej życiorysu i jego formy. Powinien zawierać 

podstawowe informacje (adresy, daty, członków rodziny), powinien być krótki, zwięzły, pomijać 

wszystko to, co związane z uczuciami, emocjami, marzeniami. Zostały one wyrażone za pomocą 

czasowników w trybie rozkazującym: np. trzeba zrobić, pisz, pomiń.  

3. Jaką wiedzę o człowieku mieści w sobie, według poetki, urzędowy życiorys?  

Jest to wiedza zewnętrzna, a więc niepełna. Pomija to, co dla człowieka w życiu jest naprawdę 

ważne.  

4. Czego nie dowiemy się z urzędowego dokumentu o człowieku i jego życiu?  

Jakie widoki podziwiał, co jest ważne w jego wspomnieniach, kogo kochał, kogo znał, jakie 

rzeczy są dla niego cennymi pamiątkami, za co otrzymał odznaczenia, jakich ma przyjaciół,  

o czym śni, jaki jest jego życiowy cel.  

5. Zacytuj sformułowania pokazujące, że Szymborska bawi się językiem. Czemu służy 

ta zabawa?  

„Co słychać? / Łomot maszyn, które mielą papier.” 

Zabawa językiem służy podkreśleniu kontrastu między życiem indywidualnym, jednostkowym  

a oficjalnym, urzędowym.  

6. Kiedy i w jakim celu pytamy co słychać? Jak w tym kontekście rozumiesz wers: „Co słychać? 

Łomot maszyn, które mielą papier”?  

Zadajemy to pytanie, gdy się z kimś spotykamy. Służy ono nawiązaniu rozmowy, zadajemy je, 

by dowiedzieć się, co wydarzyło się w życiu rozmówcy. Zestawienie tego zwrotu  

z wersem „Łomot maszyn, które mielą papier” podkreśla bezduszność systemu urzędniczego.  

W tym świecie życie człowieka nie ma żadnego znaczenia, jego życiorys zostaje przemielony 

przez maszyny, nikogo nie interesuje.  

7. Jakie znaczenie mają – z urzędowego punktu widzenia – ludzkie życiorysy?  

Żadnego, są nic niewarte, nadają się tylko do przemielenia przez maszyny.  

8. Opisz obraz świata, jaki wyłania się z wiersza.  

Jest to świat bezduszny, bez uczuć i emocji. Życie jednostki nie ma w nim żadnego znaczenia. 

Liczą się tylko ustalone formuły i efektywność.  

9. Powiedz, jak poetka ocenia ten świat. Wskaż i skomentuj wersy, na podstawie których można 

to ustalić.  – pisemnie  

„Bez względu na długość życia / życiorys powinien być krótki.”  

„Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał”  

„Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie, / ten za kogo uchodzisz.”  

Poetka jest ironiczna wobec świata, który opisuje. Można uznać, że ocenia go negatywnie. 



Informatyka 

Temat: Programowanie – wzorce 

Wejdź na stronę https://studio.code.org/s/course3/stage/21/puzzle/1 i programuj wzorce. Rozwiąż 

przynajmniej 7 zadań. Wykonaj zrzut ekranu z rozwiązanym zadaniem 7 i prześlij na adres 

klimarek@wp.pl, w temacie wiadomości wpisz swoje nazwisko, imię i klasę. 

W- F 

Temat: Przeprowadzamy rozgrzewkę z piłką 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8 – przez 10 minut wykonujemy ćwiczenia  

ogólnorozwojowe w nim zaprezentowane. Gwarantuję lepsze samopoczucie psychiczne 

i fizyczne! 

 

Wtorek 26.05.2020 r. 

Religia 

Temat: Duch Święty działający w naszym życiu – Bierzmowanie 

 

1. Zapisz temat w zeszycie i krótką notatkę umieszczoną poniżej od słów Bierzmowanie jest 

sakramentem …  skutki Sakramentu Bierzmowania. 

  
 

Język niemiecki 

Thema: Wir reservierten die Tickets im Internet. /Zarezerwowaliśmy bilety w internecie./ 

W ramach powtórzenia rozdziału 5 /książka ćwiczeń/: 

zadanie 3/82 

zadanie 8/85 

zadanie 1/86 

Proszę koniecznie wziąć udział w lekcji we wtorek. Będziemy omawiać czas przeszły prosty! 

  

https://studio.code.org/s/course3/stage/21/puzzle/1
mailto:klimarek@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=vPchQOfveS8


Język rosyjski 

Сегодня двадцать шестое мая 2020 года. 

Урок 62 

Тема: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. 

W ramach powtórzenia proszę wykonać następujące ćwiczenia. 

 I. Z podanych wyrazów wybierz odpowiednie i uzupełnij nimi luki w tekście.  

Среди официальных символов России надо перечислить гимн, флаг и (1) ................... 

Музыку современного (2).............................. сочинил А. В. Александров, а слова сочинил 

русский поэт С. В. Михалков. Флаг России состоит из трёх горизонтальных полос: белого, 

(3)..................................... и красного. Герб  Российской Федерации - это двуглавный 

(4)..............................  на красном щите. Над орлом находятся три исторические 

(5)............................................ Петра Великого. 

гимна, чёрного, орёл, матрёшка, короны, голубого, герб 

Dokończ zdanie. 

Powyższy tekst mówi o ....................................................................................................... 

II. Napisz, kim byli/są wymienieni poniżej znani Rosjanie. Odpowiedzi udziel po polsku. 

Пётр Чайковский - ........................................       Майя Плисецкая - ....................................... 

Пётр I Великий - ..........................................       Елена Исимбаева - ..................................... 

Александр Пушкин - .................................... 
 

III. Utwórz stopień wyższy prosty od podanych przymiotników 

 красивый -  ............................................,   тихий - ....................................................,    

холодный - ...........................................,  молодой - ...............................................,    
 

IV. Utwórz formę złożoną stopnia najwyższego od przymiotników w nawiasach. 

 

1. .................................................................. человек (умный)  

2. ...................................................................  девушка (высокий) 

3. .................................................................. озеро (глубокий) 

4.  ………………………………………………………………. pоссияне (известный) 

 

V. Odpowiedz na pytanie "За что ты любишь Польшу?".  

Odpowiedz pełnym zdaniem, użyj czterech argumentów. Odpowiedź zapisz w zeszycie.  

VI. Przetłumacz poniższe zdania. Przetłumaczone zdania zapisz w zeszycie.  

Książka jest ciekawsza od filmu.  

Chłopiec jest silniejszy od dziewczyny.  

Babcia jest niższa od dziadka. 

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlij na adres jezykrosyjskizn@gmail.com dziś 26.05.20 (do 

końca dnia). 



W- F 

Temat: Trening koszykarski z piłką – kozłowanie 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg – przez 6 minut wykonujemy podstawowe i 

średnio zaawansowane ćwiczenia nauczające i doskonalące kozłowanie w koszykówce. 

Powodzenia!  

Biologia  

Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.169 – 176. 

Dowiesz się z niego : 

- Jakie formy ochrony przyrody są w Polsce? 

- Jakie znaczenie ma i jakie są rodzaje obszarowej ochrony przyrody? 

W podręczniku, na str. 172 masz  mapkę, na której pokazane jest rozmieszczenie Parków 

Narodowych w Polsce – zapoznaj się z tym. 

W zeszycie napisz odpowiedź na pytanie 3 z podręcznika ze str. 176. 

 

Język polski 

Temat: Piszemy życiorys, CV i list motywacyjny 

 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.193-195 

Uczniowie analizują schemat życiorysu, CV i listu motywacyjnego, następnie wykonują 

ćwiczenia na platformie wsipnet: Zestaw 4 – CV, życiorys i list motywacyjny. 

 

EDB 

Temat: Podstawowe piktogramy określające rodzaj zagrożenia niebezpiecznymi 

substancjami. 

Podręcznik str. 152-155 

 Substancja toksyczna to złożony związek chemiczny, który stanowi zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. 

 Substancje toksyczne atakują drogi oddechowe, oczy oraz błony śluzowe i skórę, a także 

wywołują zmiany w metabolizmie organizmu. 

 Tablice i naklejki ostrzegawcze o substancjach toksycznych umieszcza się na środkach 

transportu, w magazynach i zakładach produkcyjnych. 

Zapoznaj się z piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia.  

Zasady zachowania się w sytuacji skażenia chemicznego: 

 włączyć lokalną rozgłośnię radiową lub stację telewizyjną i wykonywać polecenia 

podawane w komunikatach; 

 wyłączyć wszystkie urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne; 

http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg


 zamknąć szczelnie wszystkie otwory (drzwi, okna, luki, szyby wentylacyjne); najlepiej 

okleić je taśmą i obłożyć mokrymi ręcznikami lub prześcieradłami; 

 zależnie od rodzaju środka toksycznego ewakuować się poza strefę zagrożenia (np. w 

razie skażenia chlorem na wyższe piętra budynku, a w razie skażenia amoniakiem na 

niższe); 

 dostępnymi środkami zabezpieczyć drogi oddechowe (oddychać przez maseczkę 

wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.) oraz oczy; 

 nie pić napojów, nie spożywać żywności, nie palić papierosów; 

 natychmiast powiadomić odpowiednie służby ratownicze; 

 do czasu odwołania zagrożenia pozostawać w zabezpieczonych (uszczelnionych) 

pomieszczeniach; 

 po sygnale o długotrwałym skażeniu przygotować się do ewakuacji; 

 w razie wypadku komunikacyjnego zabezpieczyć zagrożony rejon przed wstępem 

przypadkowych osób; 

 w trakcie wzywania pomocy podać numery identyfikacyjne z tablic i naklejek 

ostrzegawczych. 

Historia 

Temat: Konflikty na świecie po 1989r- cz. III. 

 

III. Wojna z terroryzmem- podręcznik str.246-247. 

 Zapisz w zeszycie: 

11.IX.2001r.-atak na World Trade Center, 

2003r.- inwazja USA na Irak. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 5 str.109. 

 

   

Środa 27.05.2020 r. 

Chemia 

Temat: Powtórzenie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym – cd 

Dokończ zadaną pracę z poniedziałku. Nie zapomnij wysłać do mnie wykonanych zadań. 

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-2_80_559 

Proszę rozwiąż drugi test. Po zakończeniu testu będziesz miał(a) 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  potrzebny do wewnętrznych analiz.  

 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-2_80_559


Doradztwo zawodowe  

Temat: Co warto wiedzieć o szkołach branżowych?  

Branżowa Szkoła I Stopnia 

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia  szkoły 

podstawowej. Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i 

zawodowe. 

Kształcenie zawodowe - teoretyczne odbywa się w szkole,  a praktyczna nauka zawodu odbywa 

się w zakładach pracy.  

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu, absolwent uzyska dyplom 

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe i 

może podjąć pracę.  

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia  mogą kontynuować dalszą  naukę w dwuletniej, 

branżowej szkole II stopnia. Absolwent branżowej szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie 

branżowe, otrzyma świadectwo dojrzałości i  dyplom,  potwierdzający kwalifikacje zawodowe na 

poziomie technika. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia,  po uzyskaniu świadectwa 

dojrzałości,  mogą  kontynuować naukę na studiach wyższych. 

           

Zastanówcie się, jak może wyglądać Wasza droga zawodowa? Zapoznajcie  się ze schematem 

systemu edukacji,  który znajduje się pod linkiem: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-

ksztalcenia// 

Pomyślcie, jakie zawody i kwalifikacje można zdobyć po ukończeniu wybranych przez Was 

szkół średnich, jakim rodzajem egzaminu kończy się nauka w każdej z nich. 

Podsumowaniem  wiedzy będą filmiki, do których  obejrzenia Was  zapraszam. 

Linki do filmików:  

https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg 

https://www.youtube.com/watch?v=UonRX85J64U 

https://www.yotube.com/watch?v=nuE_2hm24Vc  

 https://www.gov.pl/web/edukacja 

 

Fizyka 

Temat: Zjawisko rozszczepienia światla 

 

Na platformie internetowej YouTube proszę obejrzeć film “Załamanie światła, pryzmat, fizyka, 

optyka”. 

Dzisiaj szczególną uwagę zwróćcie na drugą część filmu, dotyczącą zjawiska rozszczepienia 

światła. 

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

 

Geografia 

Temat: Środowisko przyrodnicze Antarktyki 

Temat jest kontynuacją tego sprzed tygodnia, w podręczniku znajdziesz go na str. 172 – 177. 

Odpowiedzi do pytania z poprzedniej lekcji: 

  

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg
https://www.youtube.com/watch?v=UonRX85J64U
https://www.youtube.com/watch?v=nuE_2hm24Vc
https://www.youtube.com/watch?v=nuE_2hm24Vc
https://www.gov.pl/web/edukacja


Powinieneś skreślić w: 

A. 22 czerwca 

B. 23 września 

C.  dzień polarny 

D. dobę 

Obejrzyj lekcję na: https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo  

Zapamiętaj! 

Antarktyka to południowy kraniec Ziemi, obejmujący Antarktydę i Ocean Południowy z  

wyspami do równoleżnika 60
o 
szerokości geograficznej południowej (60

o 
S). 

Zapisz do zeszytu: 

1. Najwyższy szczyt kontynentu – Masyw Vinsona 4892 m n.p.m. 

2. Nunatak – skalne wzniesienia widoczne ponad pokrywą lodową. 

3. Szelf to najpłytsza, przybrzeżna część oceanu. 

4. Lodowce szelfowe powstają w wyniku przemieszczania się lądolodu ze środkowej części     

Antarktydy we wszystkich kierunkach, w stronę oceanu. 

5. W wyniku zmian klimatycznych na Antarktyce zmniejsza się zasięg lądolodu, i  podnosi się 

poziom wód w oceanach. 
 

Język polski 

Temat: Jak pokonać otaczające nas ściany? Film animowany Piotra Dumały 

 

Uczniowie oglądają film Ściany https://www.youtube.com/watch?v=6p5H3oTpbb0 

Podręcznik „Myśli i słowa” s.233-234  

Uczniowie czytają informacje o autorze i filmie, następnie analizują pytania (10 pisemnie). 

 

1. Opowiedz w interesujący dla słuchaczy sposób fabułę filmu Ściany.  

W kącie zamkniętego pomieszczenia siedzi skulony człowiek. Podnosi się, rozgląda się wokół 

siebie. Staje twarzą do ściany. Widzi wystającą ze ściany szufladę. Dotyka jej, ale szuflada znika 

i pojawia się w innym miejscu. Po jej wyciagnięciu człowiek widzi małą postać, która podbiega 

do krawędzi. Bohater nagle zamyka szufladę, przycinając ręce osoby znajdującej się w niej. Staje 

na środku pomieszczenia, patrzy do góry. Widzi przepływające chmury. Słyszy kroki, jednak 

nikogo nie widać. Próbuje przeniknąć wzrokiem ściany, ale mu się to nie udaje. W ścianie 

pojawiają się drzwi, za którymi przechodzi człowiek. Słychać tylko jego oddalające się kroki. 

Bohater rozgląda się, widzi w ścianie pojawiające się okno. Okno otwiera się nagle, do wnętrza 

wpada człowiek. Pojawia się trumna, ciało zostaje w niej wyniesione przez dziurę przy podłodze. 

Bohater cały czas bada otaczające go ściany, dotyka ich. Patrzy do góry, widzi przelatującego 

ptaka. Nasłuchuje, słyszy kroki. Pojawia się okno z zapaloną żarówką. Podchodzi do niego 

człowiek w meloniku, wrzuca do szpary monetę, pieniądz wpada  do wnętrza, w którym znajduje 

się bohater. Człowiek w meloniku patrzy z góry na bohatera, jak na eksponat. Gasi świecącą się 

żarówkę, odchodzi. Zapada ciemność.  

2. Na początku filmu została pokazana twarz bohatera. Co możemy powiedzieć o jej rysach? O 

czym to świadczy?  

W twarzy nie uwzględniono szczegółów, rysów indywidualnych, włosów, znaków szczególnych. 

Taką twarz może mieć każdy, dlatego można uznać, że bohater symbolizuje każdego człowieka. 

3. Określ, w jakiej sytuacji znajduje się bohater filmu. Co mogą symbolizować tytułowe ściany?  

Znajduje się sam w zamkniętym, pozbawionym wyjścia pomieszczeniu. Tytułowe ściany 

symbolizują wszelkie ograniczenia nie do pokonania: fizyczność człowieka, konwenanse, którym 

się musi podporządkować, polityczne zniewolenie, psychologiczne i emocjonalne ograniczenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo


4. W filmie wykorzystano zbliżenie oczu i uszu postaci. Jakie znaczenia zostały w ten sposób 

zasygnalizowane?  

Bohater próbuje poznać otaczającą go rzeczywistość za pomocą zmysłów wzroku i słuchu. 

 5. Fabuła pokazuje oprócz głównego bohatera także inne osoby. W jakim kontekście się 

one pojawiają? Co się z nimi dzieje?  

Mała postać wewnątrz szuflady w ścianie – pojawia się w czasie badania ściany przez bohatera. 

Zostaje zamknięta w szufladzie przez bohatera.  

Człowiek przechodzący za drzwiami, które pokazują się w ścianie – nie wiadomo, kim jest, 

dokąd idzie.  

Człowiek wpadający do wnętrza przez okno, które pojawiło się nagle w ścianie – wpada 

do trumny, która zostaje szybko wyniesiona przez dziurę przy podłodze.  

Człowiek w meloniku – wrzuca monetę do pomieszczenia, patrzy z góry na bohatera. Gasi 

świecącą się żarówkę.  

6. Oceń warstwę wizualną filmu. Jak, według ciebie, wpływa ona na wymowę dzieła?  

Warstwa wizualna jest bardzo ascetyczna. W filmie ukazano niewiele szczegółów, zachowano 

czarno-białą kolorystykę, która przypomina grafikę. Dzięki ograniczeniu bodźców wizualnych 

widz może skupić uwagę na treści, a nie formie dzieła.  

7. W niektórych fragmentach w warstwie dźwiękowej daje się wyodrębnić odgłos kroków. 

Co one mogą oznaczać?  

Poza zamkniętym pomieszczeniem toczy się życie, do którego bohater nie ma dostępu. Krok  te 

wzmagają w nim poczucie zagrożenia, niepewności.  

8. W ostatniej scenie osoba znajdująca się na zewnątrz gasi żarówkę oświetlającą wnętrze,    w 

którym znajduje się bohater. Co to może oznaczać dla bohatera? Jakiej wymowy nabiera 

ta scena?  

Wymowa tej sceny jest pesymistyczna – bohater pozostaje w ciemności, która wzmaga poczucie 

osaczenia i zniewolenia. Podkreśla niemożliwość wyjścia z sytuacji, w jakiej znajduje się 

człowiek. Gaśnie nadzieja na jej zmianę.  

9. Opisz muzykę w filmie Dumały. Które momenty akcji zostały przez nią szczególnie 

podkreślone?  

Przez cały czas trwania filmu muzyka jest jednostajna, tworzy atmosferę niepokoju, zagrożenia. 

Podkreśla dźwiękami momenty, w których pojawiają się inne postaci lub elementy 

rzeczywistości (chmury, ptak, trumna). 

10. Czy w swoim życiu dostrzegasz coś, co może być metaforycznymi ścianami? Co możesz 

zrobić, by się wyzwolić z tego zamknięcia? – pisemnie  

 

Język angielski 

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – rozumienie tekstów pisanych, znajomość 

funkcji i środków językowych 

Kontynuujemy rozwiązywanie egzaminu próbnego z OPERONEM. Jest to temat na 2 jednostki 

lekcyjne. Rozwiąż zadania 5-13. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.  Do sprawdzenia wyślij mi 

dzisiaj zadanie 10. 

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-angielski-2018/ 

 

  

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-angielski-2018/


Czwartek 28.05.2020 r. 

Język rosyjski 

Сегодня двадцать восьмое мая 2020 года. 

Урок 63 

Тема: Какая сегодня погода? – opisywanie pogody 

 

1. Wypisz słówka z ćwiczenia 2 na stronie 125 z podręcznika. Przetłumacz je na język polski. 

Tłumaczenie zapisz w zeszycie, np. туча - chmura. 

2. Wykonaj ćwiczenie 6/127. Zapoznaj się z regułą odnoszącą się do rzeczownika градус 

(przeczytaj informacje na str. 128). 

Następnie określ temperaturę, jaką wskazują termometry w ćwiczeniu 7a/128 (ćwiczenie 

wykonaj ustnie). 

3. Wykonaj ćwiczenie 8/128. Jest to ćwiczenie słuchowe. Należy wysłuchać nagrania 61 z 2 

płyty CD (ścieżka 21) i wybrać właściwą odpowiedź (odpowiedzi nie przepisuj do zeszytu). 

4. Wykonaj ćwiczenie 9 б/129. Wykorzystując słówka, które poznałeś(aś) na dzisiejszej lekcji, 

opisz pogodę przedstawioną na rysunkach. Ćwiczenie wykonaj ustnie. 

 

Język niemiecki 

Temat lekcji - podręcznik, str.120: 

- zadanie 1 

- zadanie 2 

 

Religia 

Temat: Duch Święty działający w naszym życiu - Bierzmowanie cz.2 

 

1. Zapoznaj się z pierwszymi etapami sakramentu bierzmowania. Kolejne poznasz na następnej 

katechezie. 

 



 

Historia 

Temat: Współczesne konflikty na świecie - praca z infografiką 
 

Na podstawie podręcznika str.244-245, w zeszycie odpowiedz na pytanie 1,2 str.245. 

 

Matematyka 

Temat: Praca klasowa z działu „Symetrie” (2 godziny) 

 Na platformie edukacyjnej jest udostępniony  test XV.2- Symetrie – (Oś i środek symetrii). 

Wykonaj go dzisiaj w ramach podsumowania zdobytej wiedzy. 

W- F 

Temat: Trening piłki nożnej – prowadzenie piłki 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4– przez 6 minut wykonujemy ćwiczenia 

nauczające i doskonalące technikę prowadzenia piłki. Powodzenia!  

WOS 

Temat: Problemy współczesnego świata - temat podzielony na 3 jednostki lekcyjne 

 

I. Podział na kraje bogate i biedne. 

Zapamiętaj: 

Główne zależności między Północą a Południem: 

- polityka - państwa Północy wywierają nacisk na kraje Południa, aby te przestrzegały zasad 

demokracji, 

- gospodarka - gospodarki krajów Południa są zależne od napływu kapitału z państw Północy, 

- kultura- przyjmowanie wzorców kulturowych z Północy przyczynia się do zaniku 

różnorodności kultur z  Południa. 

Wykonaj w zeszycie zadanie 2 str.188. 

 

 

Piątek 29.05.2020 r. 

Język angielski  

Subject: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych – rozumienie tekstów pisanych, znajomość 

funkcji i środków językowych 

Kontynuacja tematu z dn. 27.05.2020r.  

https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-angielski-2018/ 

 Przetłumacz na język polski treść maila z zadania 12 i wraz z rozwiązaniem prześlij mi dzisiaj 

wyniki swojej pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4
https://arkusze.pl/egzamin-osmoklasisty-probny-operon-jezyk-angielski-2018/


Fizyka 

Temat: Zjawisko rozszczepienia światła-zadania 

1. Z podręcznika proszę przeczytać tekst na s.248-252. 

2. W zeszytach zanotujcie kiedy dochodzi do rozszczepienia światła (podręcznik s.252). 

Zapamiętajcie czym jest światło białe, a czym widmo światła białego. Które światło nazywamy 

monochromatycznym? Czy potraficie samodzielnie objaśnić, kiedy dochodzi do rozszczepienia 

światła białego, na czym polega to zjawisko? 

Wiedza ta będzie niezbędna, aby wykonać zadania, szczególnie problemowe. 

W ich rozwiązaniu należy stosować poznane nazwy, pojęcia oraz dostrzegać zjawiska 

fizyczne. 

3. Również w zeszytach wykonajcie zad.4 s.253 z podręcznika. 

 

Matematyka 

Temat: Zastosowanie reguły mnożenia do zliczania par elementów 

Otwórz podręcznik „Matematyka wokół nas 8” na stronie 281. Przyjrzyj się przykładowi 1. 

Zwróć uwagę co nazywamy regułą mnożenia. Na jego podstawie w zeszycie wykonaj zadanie 1 

str. 281. Następnie przeanalizuj przykład 2 ze str. 282 i w zeszycie wykonaj zadanie 2 str. 282. 

Powodzenia. 

 

Język polski 

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem. Dzień pierwszy    (2 godziny) 

 

Uczniowie dokładnie analizują zadania powtórkowe  znajdujące się na stronie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Sprawdzają swoje odpowiedzi z prawidłowymi rozwiązaniami. 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-

powtorkowych/ 

Dziś powtarzamy zagadnienia  dotyczące Pana Tadeusza (Dzień pierwszy). Uczniowie analizują 

wszystkie zadania, do zeszytu zapisują rozwiązania następujących zadań: 

Wiązka 1 – zad.1, 3 i 5 

Wiązka 2 – zad.4, 7, 8 i 11 

 

Zajęcia z wychowawcą 

Temat: Podstępne WZW 

Proszę obejrzyj prezentację  

http://www.gwiazdanadziei.pl/download/programy/wzw-prezentacja.pdf 

Następnie poszukaj dodatkowych wiadomości na stronie 

http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/podstepne-wzw 

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

zapobiec chorobie.  WZW jest wyleczalne.  

Na zakończenie proszę wypełnij ankietę. Najlepiej ją skopiuj, wypełnij i odeślij na mój adres e- mail. 

 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
http://www.gwiazdanadziei.pl/download/programy/wzw-prezentacja.pdf
http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/podstepne-wzw


ANKIETA  1 

Odpowiedz na następujące pytania: 

1. Dokończ następujące zdania:  

a. W czasie zajęć uświadomiłam(em) sobie, że……………………………………………… 

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

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

b. W czasie zajęć dowiedziałam(em) się, że ……………………………………………….… 

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

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

c. Podobało mi się ………………………………………………………………………….… 

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

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

d. Chciał(a)bym dowiedzieć się więcej o …………………………………………………..…     

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

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

    2. Czy treści dotyczące zakażenia HAV, HBV i HCV i zasad profilaktyki w tym zakresie są 

dla Ciebie ważne? (wstaw X w jedną kratkę) 

                                                     
*                         tak                           częściowo                      wcale   

     

Dlaczego? …………………………………………………………………………………….. 

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

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

3. Czy uważasz, że warto o problemie zakażenia HAV, HBV oraz HCV i wywołanego przez 

nie wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C rozmawiać z najbliższymi?  

    (wstaw X w jedną kratkę) 

                          tak                                 nie                           nie wiem 

 

 

4. Zajęcia były dla Ciebie: (zakreśl odpowiednią cyfrę na skali) 

nie interesujące                                                                                           bardzo interesujące 

 

           1                             2                        3                       4         5 

                                                                                                   Dziękuję za wypełnienie ankiety 

 

 

 



W- F 

Temat: Zasady zdrowego odżywiania 

Po  zapoznaniu się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU – wynotuj 

10 zasad zdrowego odżywiania się. Ich przestrzeganie pozwoli nam żyć długo w zdrowiu!                 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

