
KLASA VIII 

Środa 01.04.2020 r. 

Chemia 

Temat: Porównanie właściwości kwasów  karboksylowych. 

Przeczytaj temat w podręczniku na str.174-175. 

Zwróć uwagę na podział kwasów ze względu na ilość atomów węgla w cząsteczce – 174 str. 

Na str.175 przedstawione są podobieństwa i różnice we właściwościach kwasów 

karboksylowych – zapoznaj się z nimi. Korzystając z informacji z podręcznika postaraj się 

zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń – 60 – 63 ze str. 99-100. 

 

Doradztwo zawodowe 

Zajęcia rozwijające z matematyki 

Temat: Rozwiązujemy zadania ze strony CKE- szybka powtórka przed egzaminem. 

Nie jest to temat tylko na jedną godzinę, ale w wolnej chwili do powtarzania i utrwalania 

wiadomości. Do dzisiaj na stronie cke.gov.pl zakładka aktualności- (zestawy zadań 

powtórkowych) ukazało się osiem testów po 6- 8 zadań. Zachęcam do samodzielnego 

rozwiązania, a dopiero po rozwiązaniu do zajrzenia na sposoby rozwiązania. 

Pamiętaj, Twój sposób rozwiązania  jeśli jest dokładnie objaśniony i doprowadził do 

prawidłowego wyniku- też jest dobry. 

Niektórzy pytają, gdzie dodatkowo mogą rozwiązywać testy- podaję strony: 

Zadania.info- próbny egzamin ósmoklasisty zast. 1i 2 

Matfiz24.pl- SP powtórki przed egzaminem- są filmiki z rozwiązaniami zadań krok po kroku 

(klikamy w „zobacz na stronie”) 

szaloneliczby.pl 

matemaks.pl 

arkusze.pl 

Ponieważ część uczniów w tym czasie ma świetlicę- zachęcam jednak wszystkich  do 

pochylenia się nad rozwiązaniem tych zadań w celu treningu przed egzaminem. 

Fizyka 

Rozpoczynamy dział fizyki-”Optyka”. 

Temat: Światło i jego właściwości. 

Proszę przeczytać z podręcznika temat ze s.212-216. Szczególną uwagę zwróćcie na treści 

zawarte w żółtych tabelkach. One będą notatką wykonaną w zezycie. Będzie to siedem 

punktów, a w każdym zawartość tabelki. 

 



Geografia 

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata. 

Przeczytaj uważnie treść tematu w podręczniku od str. 140 do 147. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym. 

1. Położenie geograficzne i stolica. (informacje na str.140 w podręczniku i mapa 

polityczna Ameryki) 

2. Znaczenie terminów: przemysł zaawansowanych technologii, technopolia, produkt 

światowy brutto. (informacje str. 141 -142 w podręczniku) 

3. Gospodarka USA. 

Należy przeanalizować mapę gospodarczą USA ze str. 143 w podręczniku. Zwrócić 

uwagę na to, które obszary (krainy geograficzne) zajmują lasy, łąki i pastwiska oraz 

uprawy głównych roślin (bawełny, pszenicy, kukurydzy) oraz obszary hodowli bydła i 

trzody chlewnej. 

Na tej mapie są też rozmieszczone główne surowce mineralne i miejsca ich wydobycia 

oraz miejsca gdzie rozwinął się przemysł przetwórczy. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym odpowiedzi na poniższe pytania. 

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

prawdziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.  

1. Stany Zjednoczone są największym eksporterem towarów na świecie. P / F  

2. Stany Zjednoczone są największym importerem towarów na świecie. P / F  

3. Stany Zjednoczone mają największy udział w tworzeniu produktu  światowego brutto. P / F 

4. Stany Zjednoczone są światowym liderem pod względem inwestycji  zagranicznych. P / F 

5. Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest gospodarką opartą na zasobach. P / F 

6. Stany Zjednoczone należą do największych producentów i konsumentów  żywności na 

świecie. P / F 

Pytanie 2 Podkreśl trzy spośród wymienionych czynników, które miały wpływ na lokalizację 

i rozwój Doliny Krzemowej.  

A. Położenie w pobliżu uniwersytetów i centrów badawczych.  

B. Równinna rzeźba terenu.  

C. Stosunkowo niewielka odległość od rynków zbytu.  

D. Dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.  

E. Duża liczba bogatych i nieobawiających się ryzyka inwestorów.  

F. Bogata baza surowcowa. 

Pytanie 3 Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.  

A.  Na południu Stanów Zjednoczonych rozwinęło się rolnictwo plantacyjne nastawione na 

przykład na uprawę pszenicy i owsa / bawełny i trzciny cukrowej.  

B.  W północnej części Stanów Zjednoczonych uprawia się głównie kukurydzę i soję /  

 bawełnę i trzcinę cukrową.  

C.  Kalifornia i Floryda to stany słynące z upraw winorośli i owoców cytrusowych / rzepaku i 

buraków cukrowych. 

 

 



Język polski 

Temat: „O dwa tysiące kroków zamek stał za domem”. Dramatyczna opowieść o 

dziedzictwie Horeszków. 

Na początku uczniowie czytają fragmenty opisujące zamek oraz fragmenty wyjaśniające, 

dlaczego zamek nie miał jednego właściciela, ustalają, kim są obie strony sporu. Notują          

w zeszytach: 

Hrabia Sędzia 

daleki krewny Stolnika Horeszki; ma 

pieniądze; zamek mu się podoba, odzyskanie 

go to kaprys 

właściciel części majątku Stolnika 

przekazanej mu po śmierci gospodarza 

zamku; chce zwiększyć swój prestiż, 

wzbogacić się 

 

Uczniowie zapisują do zeszytu najważniejsze momenty z dziejów zamku. 

 Świetność zamku za czasów Stolnika Horeszki. 

 Częste wizyty Jacka Soplicy, nawet bez zaproszenia. 

 Miłość Wąsala do Ewy Horeszkówny. 

 Odprawienie Soplicy. 

 Napaść Moskali na zamek. 

 Odparcie ataku przez Stolnika. 

 Skrytobójczy strzał Soplicy. 

 Śmierć pana zamku. 

 

Język angielski 

Subject: Technology and entertainment – rozumienie ze słuchu. 

Przed rozpoczęciem tematu powtórzmy sobie słówka z poprzedniej lekcji. Przepisz do 

zeszytu i przetłumacz: 

projektant –  

rozwój –  

odkrycie –  

wynaleźć –  

badanie –  

stwórca –  

zadanie 1str. 128 

Wykonaj zadanie ustnie. 

Zadanie 2,3,4 str.128  

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Nagrania do ćwiczeń  znajdziesz na stronie poniżej. Wybierz swój podręcznik, a następnie 

Class audio CD 3, potrzebne będą pliki: 3.13, 3.14, 3.15  

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

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


(może się tak wydarzyć, że z powodu obciążenia strony, nie będziesz miał dostępu do nagrań, 

należy wtedy odczekać i spróbować jeszcze raz). 

Wysłuchaj nagrań tyle razy, ile potrzebujesz. 

Na stronie OKE Łomża znajdziesz doskonały materiał do powtórki przed egzaminem. 

https://www.oke.lomza.pl/ 

 

Jeżeli chcesz powtórzyć gramatykę, wejdź w link poniżej. 

https://www.perfect-english-

grammar.com/?fbclid=IwAR0yB_4e06KiQ6T99Gl0UYIkA1yw8zPmOl6BMn_GMKcNMdS

bekfEFY144D0 

 

 

Czwartek 02.04.2020 r. 

Język niemiecki 

Donnerstag, den 2. April 2020 

Thema: Powtórzenie rozdziału 4. 

 Proszę powtórzyć materiał z tego działu wg punktów podanych w podręczniku na str.97: 

z punktu 1.: nazwy budynków, instytucji i miejsc w mieście, nazwy środków transportu, 

pytanie o drogę; 

z punktu 2.: przyimki z celownikiem i przyimki z biernikiem, pytania do wyrażeń 

przyimkowych. 

Wszystko, czego potrzebujecie do powtórki z gramatyki znajdziecie na str. 98-99 w 

podręczniku. 

Ćwiczenia, które warto wykonać przy powtórzeniu: zeszyt ćwiczeń str 67:8,9; str 67:6,8 

Wszystkie te ćwiczenia robiliśmy już razem. Macie więc możliwość sprawdzenia się. 

 

Język rosyjski 

Сегодня второе апреля 2020 года. 

Урок 49 

Тема: Praca z tekstem. 

1. Przeczytaj tekst z podręcznika (ćwiczenie 4a, strona 101, z żółtego tła). 

2. Przetłumacz niezrozumiałe dla ciebie słówka. 

3. Następnie uzupełnij zdania z ćwiczenia 4б/102 z różowego tła (w podręczniku). 

Wypełnij luki zgodnie z informacjami z przeczytanego tekstu. Ćwiczenie zapisz  

w zeszycie. 

 

https://www.oke.lomza.pl/
https://www.perfect-english-grammar.com/?fbclid=IwAR0yB_4e06KiQ6T99Gl0UYIkA1yw8zPmOl6BMn_GMKcNMdSbekfEFY144D0
https://www.perfect-english-grammar.com/?fbclid=IwAR0yB_4e06KiQ6T99Gl0UYIkA1yw8zPmOl6BMn_GMKcNMdSbekfEFY144D0
https://www.perfect-english-grammar.com/?fbclid=IwAR0yB_4e06KiQ6T99Gl0UYIkA1yw8zPmOl6BMn_GMKcNMdSbekfEFY144D0


Religia 

Temat: Rodzina jest wspólnotą. 

 

Zapisz temat w zeszycie.  

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Go_zXaIFs 

 

Zapisz w zeszycie czwarte przykazanie Boże. Zapisz pytanie i odpowiedz: 

Na czym polega szacunek dla rodziców? 

 

Historia 

Temat: Utworzenie NSZZ "Solidarność". 

 

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.209-210-211. 

Zapamiętaj: 

We wrześniu 1980r.powstał Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność", 

który oficjalnie zarejestrowano w listopadzie. 

Skutkiem wydarzeń sierpniowych było odwołanie z funkcji I sekretarza KC PZPR Edwarda 

Gierka, zastąpił go Stanisław Kania. Władze przygotowywały się do zbrojnej rozprawy z 

"Solidarnością". Nalegał na to ZSRS. 

Powstanie "Solidarności": 

a/ mocne strony: 

- współpraca robotników i intelektualistów 

- legalny i masowy charakter organizacji 

 -kryzys w PZPR i wstępowanie jej członków do "Solidarności" 

- rozwój prasy związkowej 

- upamiętnienie ofiar Grudnia 1970 i poznańskiego Czerwca 

b/ słabe strony: 

- konflikty wewnątrz "Solidarności" 

- nierespektowanie przez władze umów podpisanych z komitetami strajkowymi 

- zaniepokojenie ZSRS sytuacją w Polsce 

- przygotowania władz do konfrontacji z opozycją 

- utrudnianie działalności związku przez władze 

Zapisz w zeszycie: 

- IX.1980r.- powstanie NSZZ "Solidarność" 

- IX -X.1981r. - I zjazd NSZZ"Solidarność" 

- V.1981r.- zamach na Jana Pawła II 

- NSZZ - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

 Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 3 i 4 str.91. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Go_zXaIFs


Matematyka 

Temat: Własności figur na płaszczyźnie i pola wielokątów.(temat  na 2 h lekcyjne) 

Na podstawie powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności z poniedziałku w zeszycie 

wykonaj zadania 9 str. 192, 3 str.193, 10 str.194, 17 str.196 i 24 str. 197 

 

W-F 

Temat: Wykonujemy ćwiczenia „kwarantannowe”  

– W okresie poniedziałek-piątek, godz. 9.00, czas ok. 5 minut – zestaw ćwiczeń taki jak w 

czasie rozgrzewek na lekcji wychowania fizycznego. 

WOS 

Temat: Organizacje obywatelskie - organizacje pozarządowe.  

 Zapamiętaj: 

Organizacje pozarządowe to stowarzyszenia i fundacje. W Polsce działa ich około 70 tysięcy. 

Podejmują one rozmaite działania na rzecz różnych grup ludzi: 

- dzieci i młodzieży 

- ludzi starszych 

- osoby chore i ubogie 

   Organizacje pozarządowe odgrywają także inne ważne role: 

- zajmują się ochroną środowiska, 

- czuwają nad przestrzeganiem przez państwo praw i wolności obywateli, 

- starają sie wpływać na organy administracji publicznej, aby poejmowały działania korzystne 

dla mieszkańców, 

- prowadzą lub finansują badania naukowe, 

       Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.152-153 i odpowiedz pisemnie na zadanie 1 i 2 

str.156. 

Pracę wyślij na adres mail h.jeczelewska.gimraj@gmail.com  do dnia 07.04.2020 r. 

 

 

Piątek 03.04.2020 r. 

Język angielski 

Subject: Technology – znajomość środków językowych. 

Przetłumacz wyrazy z poprzedniej lekcji: 

Social media –  

An adverb –  

An announcement –  

Download music –  

Send e-mails –  

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


Speakers –  

Digital cameras –  

Zadanie 1 str.129 

Odpowiedz na pytania pisemnie w zeszycie. 

Zadanie 2a str.129 

Przetłumacz wyrazy zapisane tłustym drukiem w zeszycie. 

Zadanie 3a str. 129 

Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem. Na stronie 177 odnajdziesz znaczenie tych wyrażeń. 

Tutaj wyjaśnię znaczenie podanych kategorii: 

Asking for instructions  - proszenie o instrukcję 

Sequencinig instructions – kolejność instrukcji 

Giving instructions – instruowanie 

 

Przetłumacz w zeszycie: 

Skorzystaj ze strony 177 – rozdział 12 

Czy możesz mi powiedzieć jak zamieścić film na You Tubie? 

Czy możesz mi powiedzieć jak wysłać maila? 

Czy możesz mi powiedzieć jak zresetować komputer? 

Zadanie 4 str. 129  

Wykonaj zgodnie z poleceniem.  

Zadanie 6 str. 129 

Napisz instrukcję wysyłania SMSa. 

Użyj wyrażeń z zad. 3a str.129. 

FIRST,….                                  YOU NEED TO………… 

THEN,…                                    FINALLY,…………. 

NEXT,……                             

 

Fizyka 

Temat: Światło i jego właściwości-zadania. 

 

Przypomnijcie sobie treści czytane na poprzedniej lekcji. Zapamiętajcie wiedzę zawartą w 

notatce. 

Następnie wykonajcie w zeszycie zadania 1,2 i 3 z podręcznika ze s.217-218. 

 

Matematyka 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności o graniastosłupach 

Przypomnienie wiadomości i umiejętności do tematu masz zawarte w podręczniku od str. 201 

do str. 203 

W zeszycie wykonaj zadanie (wybierz i wykonaj 3 z wymienionych) 2 str.204, 9 str.205,  

12 str. 205, 16 str. 206, 22 str. 207, 26 str.208 



 

Język polski 

Temat: ”Jako Robak w prochu …”. Spowiedź Jacka Soplicy.  

 

Na początku uczniowie porządkują wydarzenia związane z wątkiem bohatera. Zapisują plan 

w zeszytach. 

 Miłość Jacka do Ewy Horeszkówny. 

 Wizyty w zamku Horeszków. 

 Czarna polewka dla Jacka. 

 Ożenek z przypadkową szlachcianką,  narodziny Tadeusza. 

 Hulaszcze życie. 

 Oblężenie zamku Horeszków przez Moskali. 

 Przypadkowe zabicie Stolnika przez Jacka. 

 Posądzenia o zdradę ojczyzny. 

 Wyjazd z kraju. 

 Wstąpienie do zakonu, przyjęcie imienia Robak. 

 Udział w walkach w Europie. 

 Praca emisariusza na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 Przygotowywanie powstania na Litwie. 

 Zajazd na dworek Sopliców. 

 Rozmowa na łożu śmierci z Gerwazym, jego przebaczenie. 

 Śmierć Robaka. 

Następnie uczniowie wyszukują w tekście fragmenty pozwalające scharakteryzować bohatera 

w młodości, nazywają cechy Jacka Soplicy (5-6). Zapisują w zeszytach. 

Wzór: 

- urodziwy, przystojny, młody szlachcic: 

„Ty, którego pamiętam, gdy zdrowy, rumiany 

Piękny szlachcic”; 

Uczniowie zapisują do zeszytów notatkę: 

Soplica zmienia się w toku akcji, jest więc bohaterem dynamicznym: 

 W historii Księdza Robaka pojawiają się wydarzenia, które nie mogły być udziałem 

jednego człowieka (niemożność przebywania w tym samym czasie w różnych 

miejscach), jest to jakby „kumulacja losu ludzkiego”. 

 Poeta ukazał w postaci Jacka Soplicy najpierw ujemne cechy szlachty (pycha, duma, 

samowola), a następnie przemianę narodowego charakteru, potrzebę zmiany, ofiarne 

poświęcenie się dla odzyskania utraconej ojczyzny. 

 Przykład Księdza Robaka, który odpokutował nad miarę, służąc ojczyźnie, który 

potrafi się zmienić, przywodzi myśl o możliwości zmiany całego społeczeństwa, które 

wolność może odzyskać tylko drogą przemian i ciężkiej służby dla narodu, 

„męczeństwa bez chwały”. 

 Przemiana Jacka Soplicy jest wyrazem wiary i otuchy poety, nadzieją dla zmian, jakie 

muszą być dokonane, aby Polacy odzyskali niepodległość. 



Język polski 

 

Temat: „Na Litwie, chwała Bogu, stare obyczaje…” W gościnie u Sędziego Soplicy. 

 

Na początku uczniowie (wykorzystując różne źródła) wymieniają elementy stroju 

szlacheckiego – zapisują w zeszytach  (najlepiej oznaczyć poszczególne elementy na 

rysunku). 

Następnie na podstawie wersów 361-371 Księgi I przedstawiają zasady, którym hołdował 

Sędzia. Zapisują je w zeszytach. 

Wzór: 

Grzeczność to nie tylko powitania. 

 

Zadanie 

Uczniowie wymieniają rozrywki szlachty opisane w podanych fragmentach Pana Tadeusza. 

Księga I wersy 210-227: spacery, przechadzki 

Księga III wersy 520-543: 

Księga IV wersy 566-829: 

Księga XII wersy 762-807: 

 

Godzina wychowawcza 

Temat: Święta Wielkanocne-czas odrodzenia i nadziei. 

Porozmawiaj z rodzicami na temat spędzania tegorocznych ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

w Waszej rodzinie. Pomóż rodzicom w porządkach świątecznych i wiosennych. 

W-F 

Temat: Wzmacniamy mięśnie brzucha 

 - Wykonując minimum  3 serie po 8 skłonów z leżenia tyłem przy ugiętych nogach - jak w 

teście MTSF - zestaw  7. Zaliczenie próby nastąpi po powrocie do szkoły po kwarantannie.  

Link strony z próbami MTSF: 

http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf 

 

http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf

