
KLASA VIII 

30.03.2020  r. PONIEDZIAŁEK 

Chemia 

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe – właściwości i zastosowania. 

Przeczytaj temat  w podręczniku na str.169-173. 

Napisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Co to są wyższe kwasy karboksylowe? 

2. Jakie właściwości i zastosowania mają wyższe kwasy karboksylowe : palmitynowy, 

stearynowy i oleinowy? 

Postaraj się te wiadomości zapamiętać. 

W zeszycie ćwiczeń masz zadania , które nawiązują do właściwości kwasów karboksylowych 

– 51 , 52 na str.95  - wykonaj je. 

 

Język angielski 

Subject: Word formation: inventing and discovering. 

Przed rozpoczęciem tematu zróbmy powtórzenie z ostatniej lekcji. Przetłumacz w zeszycie 

słówka: 

invention- 

inventor- 

invent- 

Przetłumacz zdania w stronie biernej: 

Maszyna do pisania została wynaleziona w 1867 przez Christopher’a Sholes. 

Walkman został wyprodukowany w 1979 przez Sony. 

Przechodzimy do dzisiejszego tematu. Word formation to słowotwórstwo. Dzisiaj będziemy 

tworzyć słownictwo związane z odkryciami i wynalazkami. 

Zadanie 5a str. 127 – podręcznik 

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem. 

Zadanie 5b str.127 – podręcznik 

Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij ją w podany sposób. Skorzystaj ze słownika, aby 

odnaleźć brakujące wyrazy. 

Verb (czasownik) Person(osoba) Noun (rzeczownik) 

create creator creation 

deign   

develop   

discover   

invent   

research   
  

Zrób zdjęcie wykonanej tabelki i wyślij mi na maila marta-miller83@wp.pl lub na stworzonej 

grupie na Messengerze. 

Zadanie 5c str. 127 – podręcznik 

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem, w zeszycie zapisz tylko brakujące wyrazy. W razie 

problemów można wysłać to zadanie na grupie Messenger. Wtedy wspólnie znajdziemy 

właściwe formy. 

Zadanie 6,7 str. 127 wykonaj ustnie. 

mailto:marta-miller83@wp.pl


WOS 

Temat: Władza sądownicza - Trybunały. 

 

 Zapisz w zeszycie. 

1. Trybunał Konstytucyjny. 

a/ TK składa się z 15 sędziów wybieranych przez sejm na 9 letnią kadencję, 

b/ organy TK 

 - prezes TK - powoływany przez Prezydenta 

 - Zgromadzenie Ogólne 

2. Trybunał Stanu. 

a/ TS jest organem sądowym, który sądzi najwyższych urzędników państwowych, 

b/ skład: 

- przewodniczący- jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

- dwóch zastępców, 

- 16 członków wybieranych przez sejm na czas jego kadencji, 

  Na podstawie podręcznika str.149 w zeszycie wymień zadania Trybunału Konstytucyjnego i 

Trybunału Stanu. 

 

Matematyka 

Temat : Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie 

Przypomnienie wiadomości i umiejętności do tematu masz zawarte w podręczniku od str. 181 

do str. 185 

W zeszycie wykonaj zadanie 1 str. 186, 13 str. 187 i 19 str. 188 (rozwiąż- nie przepisuj 

odpowiedzi ze str. 315- zastosuj  twierdzenie Pitagorasa) oraz 2 str. 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Język  polski 

Temat: „Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny”. 

Na początku uczniowie czytają informacje na karcie tytułowej, przepisują schemat.   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie uczniowie wykonują zadanie 2 ze str. 18 z podręcznika. 

Zadanie 

Przeczytaj Inwokację (początkowy fragment utworu) i odpowiedz na pytania.  Zapisz   

odpowiedzi (pełnym zdaniem)  do zeszytu. 

Kim może być osoba mówiąca (nadawca)? 

(przebywająca  na obczyźnie, tęskniąca za rodzinnymi stronami, w myśleniu o ojczyźnie 

znajdująca ukojenie) 

Do kogo kieruje prośby (kto jest adresatem)? 

(do Matki Bożej Częstochowskiej, Ostrobramskiej, Nowogródzkiej) 

Do kogo kieruje wyznania? 

(do ojczyzny, do Litwy) 

 

 

PAN 

TADEUSZ 

czyli  

OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE 

 

HISTORIA SZLACHECKA 

z r. 1811 i 1812 

WE DWUNASTU KSIĘGACH 

WIERSZEM 

przez 

ADAMA MICKIEWICZA 

 

 

PARYŻ 

1834 

tytuł utworu 

podtytuł 

utworu 

tematyka 

utworu 

budowa 

utworu 

sposób 

napisania 

autor 

miejsce 

wydania 

rok wydania 

imię 

głównego 

bohatera 

miejsce akcji 

przemijająca 

tradycja 

szlachecka 

grupa 

bohaterów 

czas akcji 



Nazwisko Imię Klasa
Zadanie 

1

Zadanie 

2

Zadanie 

3

Zadanie 

4

Zadanie 

5
RAZEM

Zakwalifikowany

do II etapu

Gral Andrzej IIIc 1 1 0 3 5

Januszewski Wojciech IIIb 2 0 2 2 2

Jaworski Arkadiusz IIIa 2 5 3 1 3

Kozakiewicz Patrycja IIIc 4 4 5 0 1

Ledwoń Tomasz Ia 5 4 1 5 0

Musiał Beata IIa 3 5 1 4 5

Romanowska Dagmara IIIa 0 1 5 3 3

Rozala Ewa IIa 3 3 2 4 1

Wiśniewski Maciej IIb 5 5 3 3 0

Zieliński Damian IIIa 5 2 4 0 2

Liczba zdobytych punktów

Waga

zadania

1

2

3

4

5

Punktacja za rozwiązanie zadań

Maksymalna liczba punktów

(waga * maks. liczba pkt. za zad.)

1 * 5 = 5

Zadanie 5

2 * 5 = 10

Nr zadania

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3 3 * 5 = 15

4 * 5 = 20

5 * 5 = 25

Zadanie 4

Do czego jest porównana ojczyzna? 

(do zdrowia) 

Jaka aluzja jest widoczna w tym porównaniu? 

(do fraszki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”) 

Dlaczego poeta użył takiego określenia? 

(aby podkreślić, że aby coś docenić, trzeba to wcześniej utracić) 
 

Informatyka 

Temat: Zawody matematyczne – przypomnienie funkcji: „razem, jeżeli” w Excelu. 

Proszę w Excelu utworzyć nowy dokument pn. Zawody matematyczne (nazwisko i imię) 

W dokumencie utwórz identyczne tabele: 

Tabela 1. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. 

 

1. Wykorzystując informację z tabeli 1. oblicz łączną liczbę zdobytych punktów wstawiając 

odpowiednią funkcję w kolumnie „razem”. 

2. Wypisz za pomocą funkcji nazwiska osób, które zdobyły co najmniej 40 punktów 

i zakwalifikowały się do II etapu. 

3. Pracę proszę wysłać na adres: klimarek@wp.pl 
 

Przykładowe rozwiązanie

 

mailto:klimarek@wp.pl


W-F 

Temat: Przyczyny i skutki otyłości dzieci i młodzieży 

 W oparciu o informacje ze strony: https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-

u-dzieci-przyczyny-leczenie-zapobieganie-aa-oyhn-cCQd-Mar9.html 

Zapoznać się  z rozdziałami: 1. Dlaczego dzieci tyją?  2. Zdrowotne konsekwencje otyłości 

u dzieci. 

 

31.03.2020 r. WTOREK 

Religia 

Temat: Triduum Paschalne – Wielka Sobota 

 

Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=_gLk6xO3uvk 

 

Zapisać notatkę: 

Wigilia Paschalna to liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania. Chociaż fizycznie 

uroczystości odbywają się w sobotni wieczór, są one zaliczane już do niedzielnego 

świętowania. Skąd te rozbieżności? Zgodnie z symboliką żydowską, po zmierzchu 

rozpoczyna się już nowy dzień. To najważniejsza część trzydniowego Triduum Paschalnego. 

Uroczystość rozpoczyna się od Liturgii Światła, podczas której odbywa się poświęcenie 

ognia. Ta część celebracji sprawowana jest przed kościołami. Później następuje Liturgia 

Słowa. W tym dniu odczytywanych jest aż 9 fragmentów Pisma Świętego. 

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, uderza się we wszystkie dzwony. Kolejną 

częścią jest Liturgia Chrzcielna, podczas której odbywa się poświęcenie wody, a także 

udzielenie sakramentu chrztu. Następnie celebrowana jest Liturgia Eucharystyczna, podczas 

której uczestnicy przyjmują Ciało Chrystusa. 

Zakończeniem Wigilii Paschalnej może być uroczysta procesja rezurekcyjna. Ma ona 

obwieszczać triumf Chrystusa nad śmiercią i jego zwycięstwo nad szatanem. W niektórych 

parafiach tę część świętuje się jednak podczas wielkanocnego poranka - procesja rezurekcyjna 

odbywa się przed poranną Mszą w niedzielę. 

 

Język  niemiecki 

Dienstag, den 31 . März 2020 

Proszę starannie i systematycznie prowadzić zeszyt, wpisując podane tematy wraz z datą. 

Wskazane zadania proszę wykonywać również w zeszytach. 

Thema: Frankfurt/Main: nich nur ein Flughafen! /Frankfurt nad Menem: nie tylko 

lotnisko! 

Poznajemy atrakcje turystyczne Frankfurtu nad Menem. 

Podręcznik str 93: Zadanie 1. 

Uzupełniamy w zeszycie zdania nazwami atrakcji turystycznych. Kto nie może odsłuchać 

tekstu, korzysta z Internetu i słownika językowego. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-u-dzieci-przyczyny-leczenie-zapobieganie-aa-oyhn-cCQd-Mar9.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/otylosc/otylosc-u-dzieci-przyczyny-leczenie-zapobieganie-aa-oyhn-cCQd-Mar9.html
https://www.youtube.com/watch?v=_gLk6xO3uvk
https://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,chrzest-swiety-przebieg-ceremonii,10294894,artykul.html


Następnie wykonujemy zadanie 2. dotyczące sposobu kupowania biletów na dworcu /der 

Bahnhof/ lub na lotnisku /der Flughafen/ 

die Fahrkarte einfach – bilet normalny w jedną stronę 

die Fahrkarte hin und zurück – bilet tam i z powrotem 

Teraz kolej na zadanie 3. Zanim zaczniesz go wykonywać przetłumacz sobie słówka po 

prawej stronie zadania / te, których nie znasz, zapisz w zeszycie/ 

W celu utrwalenia materiału z dzisiejszej lekcji możesz wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń 

na str. 65. Wykonanie zadań jest dobrowolne. 

 

Język  rosyjski 

Сегодня тридцать первое марта 2020 года. 

Урок 48 

Тема: Odmiana rzeczowników typu: плавание, катание – praca ze słownikiem i tablicą 

gramatyczną.  

1. Rzeczowniki typu: плавание, катание są rodzaju nijakiego i w formie podstawowej 

mają końcówkę – е, przed każdą z końcówek znajduje się samogłoska -и-. Pamiętaj, 

że podczas odmiany rzeczowników przez przypadki końcówka zmienia się.  

2. Otwórz podręcznik na stronie 138. Są tam tablice gramatyczne. Odnajdź odmianę 

przez przypadki rzeczownika „здание”   i przeanalizuj ją. Tak samo odmieniać się 

będą inne rzeczowniki zakończone na - ие. Przypatrz się końcówkom 

charakterystycznym dla każdej z form poszczególnych przypadków (końcówki 

zaznaczone są pogrubioną czcionką). 

3. Przetłumacz rzeczowniki z poniższego ćwiczenia, które są podane w nawiasach.  

4. Korzystając z tablicy gramatycznej na stronie 138 i przedstawionej tam odmianie 

rzeczowników zakończonych na „ие” na przykładzie rzeczownika „здание” uzupełnij 

zdania rzeczownikami z nawiasów w odpowiedniej (wskazanej) formie. Ćwiczenie 

przepisz do zeszytu. 

 

a) Друзья спешат на шкoльные (состязание, l. mn. , B.)………………… по теннису. 

 

b) Ученики нашего класса вошли в (здание, l. poj., B. ) бассейна, где сегодня  

проходят (состязание, l. mn., M.)…………… по (плавание, l. poj., C.) …………. . 

 

c) На катке собрались любитeли фигурного (катание, l. poj., D.) ………………… 

 и с (нетерпение, l. poj.,  N.) ………………………… ждали, когда на лёд выйдут 

фигуристы. 

 

d) Каждый человек должен делать несколько (упражнение, l. mn. D.) ……………… 

в день. 

 

e) Мы любим смотреть спортивные (соревнование, l. mn. B.) ………………… на 

школьной площадке. 

 

f) Во время этих (соревнование, l. mn. D.) ………………………………… можно 

посмотреть прыжки в длину и в высоту, бег на длинную и короткую дистанцию. 



 

W-F 

Temat: Okresowe sprzątanie mojego miejsca pracy i wypoczynku. 

Na ocenę celującą i bardzo dobrą udokumentować zdjęcie z wykonanej pracy i przesłać na 

adres: nauczyciela wych. fizycznego: a_modzelewski@interia.pl z kwarantanny 

Biologia 

Temat: Abiotyczne czynniki środowiska. 

 Przeczytaj temat w podręczniku na str.138 -143. O czynnikach abiotycznych 

(nieożywionych)  była już mowa w pierwszym temacie o ekologii (podręcznik str.90).W tym 

temacie mówimy o czynnikach abiotycznych w odniesieniu do dwóch głównych środowisk 

życia organizmów – lądowego i wodnego. Na podstawie wiadomości z podręcznika ,napisz w 

zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1 . Czym różnią  się warunki życia w wodzie i na lądzie? 

2 . Wymień trzy abiotyczne czynniki istotne dla życia organizmów lądowych. 

3 . Podaj po jednym przykładzie adaptacji organizmów do wymienionych czynników: 

- duże wahania temperatury otoczenia - ……………………………….. 

- niedobór wody -………………………………………………………… 

 

Język  polski 

Temat: Bohaterowie Pana Tadeusza. 

Na początku uczniowie wyjaśniają pojęcia (korzystając z różnych źródeł) 

pokrewieństwo po kądzieli – 

pokrewieństwo po mieczu –  

Następnie uczniowie zapisują do zeszytu notatkę w formie tabeli. 

Dwa antagonistyczne rody 

dom Sopliców dom Horeszków 

Jacek Soplica zwany Wąsalem 

Sędzia Soplica – brat Jacka, gospodarz 

Soplicowa 

Tadeusz Soplica – syn Jacka 

Telimena – (pokrewieństwo niepewne) 

opiekunka Zosi 

Stolnik Horeszko – właściciel zamku 

Ewa Horeszkówna – córka Stolnika 

Zosia – córka Ewy i Wojewody 

Hrabia – krewny po kądzieli 

Gerwazy Rębajło – wierny sługa Horeszków 

 

Zadanie 

Napisz, czym zajmowali się piastujący dawne urzędy w czasach szlacheckich. 

Stolnik – 

Podkomorzy –  

Wojski –  

Woźny –  

https://poczta.wp.pl/k/


Rejent –  

Asesor –  

Następnie uczniowie wykonują zadania interaktywne (ćwiczenie 1, 2.7, 2.9, 2.11, 6) , 

korzystając z lekcji w e-podręczniku. 

https://epodreczniki.pl/a/soplicowskie-afery-awantury-rodzinne-i-afekty-milosne-z-wielka-

historia-w-tle/DSsyFc06x 

 

EDB 

Temat: Ewakuacja ludności i zwierząt. 

/lekcja z platformy: e-podreczniki/ 

1. Podaj definicję paniki, jej przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania. 

2. Czym różni się ewakuacja planowa od doraźnej? 

 

Historia 

Temat: Powstanie "Solidarności"  

 

Zapamiętaj: 

Latem 1980 r. narastający kryzys gospodarczy doprowadził do wybuchu strajków. W stoczni 

Gdańskiej bezpośrednią przyczyną protestu było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz 

/działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i współzałożycielka NSZZ 

"Solidarność". Na czele strajku w Stoczni Gdańskiej stanął Lech Wałęsa - działacz 

opozycyjny, przewodniczący NSZZ "Solidarność". Utworzono Międzyzakładowy Komitet 

Strajkowy , który opracował 21 postulatów. Robotników wsparli przedstawiciele inteligencji, 

31 sierpnia 1980r.komunistyczne władze podpisały w Gdańsku porozumienia ze 

strajkującymi. 

Na podstawie tekstu z podręcznika str.207 -208 w zeszycie przedmiotowym wyjaśnij pojęcia i 

daty: 

 - strajk okupacyjny 

-  strajk solidarnościowy 

-  porozumienie sierpniowe 

-  VIII.1980 r.- 

-  31.VIII.1980 r. 

W zeszycie ćwiczeń str. 90 wykonaj polecenie 1 i 2. 

https://epodreczniki.pl/a/soplicowskie-afery-awantury-rodzinne-i-afekty-milosne-z-wielka-historia-w-tle/DSsyFc06x
https://epodreczniki.pl/a/soplicowskie-afery-awantury-rodzinne-i-afekty-milosne-z-wielka-historia-w-tle/DSsyFc06x

