
KLASA VIII 

Poniedziałek 8.06.2020 r. 

Chemia 

Temat: Estry – otrzymywanie, właściwości i zastosowania (temat na 2 h lekcyjne) 

Podręcznik str.177 – 181. 

Do lepszego zrozumienia tematu przypomnij wzory sumaryczne kwasów karboksylowych 

i alkoholi z poprzednich lekcji. 

Estry to związki chemiczne pochodne kwasów i alkoholi. W cząsteczce posiadają grupę 

estrową – COO- . Reakcję otrzymywania estru masz zamieszczoną w podręczniku na str. 177. 

Takie reakcje zachodzą przy udziale kwasu siarkowego( VI ), którego zadaniem jest 

odciąganie cząsteczki wody z substratów reakcji.  

Nazwy estrów składają się z dwóch wyrazów – patrz tabela 16 na str. 178 w podręczniku. 

Na str. 180 -181 podane są właściwości i przykłady zastosowań estrów – zapoznaj się z tymi 

wiadomościami.  
Do tego tematu wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń : 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75 – na str.102 -104. 
https://www.youtube.com/watch?v=exNew-tyUno 

W celu lepszego zrozumienia tematu obejrzyj film wg podanego linku. 
 

Język angielski 

Subject: Stopniowanie przymiotników i porównywanie osób i rzeczy 

Przypomnij sobie jak stopniować przymiotniki. Obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo 

Do porównywania osób i rzeczy stosujemy: 

1. Stopnia wyższego przymiotnika i wyrażenia THAN – comparative form and THAN 

HE IS TALLER THAN ME. On jest wyższy ode mnie. 

THIS HOTEL IS MORE EXPENSIVE THAN THAT ONE. Ten hotel jest droższy od 

tamtego. 

MIKE IS BETTER IN ENGLISH THAN JOHN. Mike jest lepszy w angielskim niż John. 

2. Stopnia równego i AS…..AS/ SO ……AS 

YOU ARE AS LIGHT AS A FEATHER. Ty jesteś tak lekki jak piórko. 

A BIKE IS NOT SO FAST AS A CAR. Rower nie jest tak szybki jak samochód. 

Wykonaj zadania 3 i 4 podręcznik str. 82 i 83. 

Odpowiedzi do zadań: 

Zadanie 3 

1. A beach holiday is busier than the mountain holiday. 

2. A  beach holiday is the busiest. 

3. A city holiday is more interesting than a beach holiday. 

4. A city holiday and a mountain holiday are the most interesting. 

5. A city holiday is the worst. 

6. A mountain holiday is worse than a beach holiday. 

7. A beach holiday is the most relaxing. 

8. A city holiday isn’t more relaxing than a mountain holiday. 

https://www.youtube.com/watch?v=exNew-tyUno
https://www.youtube.com/watch?v=exNew-tyUno
https://www.youtube.com/watch?v=v9fw-ldZElo


Zadanie 4 

1. Bikes aren’t as fast as cars. 

2. Hippos aren’t as big as elephants. 

3. Sam is as tall as Mark. 

4. Hotels aren’t as cheap as campsites. 

5. The trainers are as expensive as the shoes. 

6. Hamburgers are as unhealthy as hot dogs. 

7. Warsaw isn’t as small as Sopot. 

8. Jack’s results are as good as Tom’s results. 

9. The Amazon isn’t as long as the Nile. 

10. Ana is as old as Tess. 

 

WOS 

Temat: Problemy współczesnego świata - cz. III 

 

Pomoc krajom najbiedniejszym. 

Zapamiętaj: 

Do najpoważniejszych problemów państw Trzeciego Świata należą: głód, bieda, choroby, 

przeludnienie, analfabetyzm, zanieczyszczenie środowiska, wojny domowe oraz zadłużenie 

zagraniczne. 

Wykonaj polecenie 4 str.189 z podręcznika. 

 

Matematyka 

Temat: Szybka powtórka z pól figur. 

Przypomnij i utrwal wszystkie wzory dotyczące figur płaskich- podręcznik „Matematyka 

wokół nas 8” str. 184, 50, 5152, 5355,56.  

Następnie otwórz stronę Internetowa wsipnet.pl i rozwiąż test  IX.1- sprawdzę na ocenę. 

 

Język polski 

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem. Dzień piąty Mały Książę Antoine’a de Saint- 

Exupéry’ego 

 

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/ 

Uczniowie analizują wszystkie zadania, do zeszytu zapisują rozwiązania następujących 

zadań: 

Wiązka 1 – zad.3, 4.2 i zad.8 

 

 

 

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


Informatyka 

Temat: Algorytm pisemnego dodawania w Excelu 

Otwórz załączony plik „pisemne dodawanie”. Uważnie obejrzyj lekcje, następnie poćwicz 

dodawanie w Excelu z wykorzystaniem wskazanych funkcji. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4 

 

W- F 

Temat: Doskonalenie techniki uderzenia piłki prostym podbiciem 

Po zapoznaniu się z filmikiem o linku: https://www.youtube.com/watch?v=Lc1iYYUDAVM, 

wykonaniu około   3-minutowej rozgrzewki, zaopatrzeniu się:  w piłkę (może być dowolna),  

znalezieniu chętnego do treningu partnera – staramy się wykonywać   na świeżym powietrzu 

zaprezentowane na filmiku 3 ćwiczenia doskonalących technikę uderzeń piłki prostym 

podbiciem.  Wykonujemy je aż do całkowitego opanowania. Powodzenia!   

 

Wtorek 9.06.2020 r. 

Religia 

Temat: Misja apostolska Kościoła 

 

1. Przeczytaj notatkę: 

Chrystus przed swoim wstąpieniem do nieba pozostawił swoim uczniom misję głoszenia 

Dobrej Nowiny: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!  

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 

16, 15-16). Kościół od chwili Zesłania Ducha Świętego wypełnia zadanie powierzone mu 

przez Zbawiciela.  

2. Obejrzyj lekcję online: https://www.youtube.com/watch?v=BNzMOoZrjdE Kim jest Duch 

Św. 

3. Posłuchaj o biblijnych symbolach Ducha Świętego https://slideplayer.pl/slide/55985/ 

4. Bierzmowanie zobowiązuje do apostolstwa. Zapisz i przeanalizuj: 

 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Pisemne-dodawanie.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Lc1iYYUDAVM
https://www.youtube.com/watch?v=BNzMOoZrjdE
https://slideplayer.pl/slide/55985/


Język niemiecki 

                                 Pamiętajcie o spotkaniu na Skypie. 

 

Język rosyjski 

Сегодня девятое июня 2020 года. 

Урок 66 

Тема: Взгляд на экологию czyli różne poglądy na ekologię 

I. Wykonaj ćwiczenie 1a na stronie 133 (w podręczniku).   

II. Wykonaj ćwiczenie 1б na stronie 133. Należy w nim uzupełnić zdanie na podstawie 

informacji zawartych w przeczytanych tekstach. Uzupełnione zdanie przepisz do zeszytu.  

III. Zapoznaj się z wyrażeniami i zwrotami, których używamy w dyskusji (ćw. 2 na stronie 

134). Następnie wykonaj ćwiczenie 3/134 (ustnie). 

 

 

W- F 

Temat: Jazda rekreacyjna na: rowerze, hulajnodze lub rolkach w okolicy swojego 

miejsca zamieszkania 

Po obejrzeniu filmiku o linku:   https://www.youtube.com/watch?v=BkQ_1KssDQE,  

zaopatrzeniu się:  w sprawny technicznie rower, hulajnogę lub rolki  - staramy się wykonać 

jazdę na posiadanym sprzęcie w czasie około 20 minut, zwracając uwagę na bezpieczeństwo.  

Osoby nie posiadające karty rowerowej  - nie mogą poruszać się po drodze publicznej! 

Wybieramy wtedy ścieżkę, drogę wewnętrzną, łączkę, placyk - gdzie nie ma ruchu 

drogowego.    Dla ochrony własnego zdrowia zaopatrujemy się również w kask rowerowy, 

ochraniacze na kolana i ręce. Po tym treningu będziemy zdrowsi i zrelaksowani! 

 

Biologia  

Temat: Powtórzenie wiadomości o oddziaływaniach antagonistycznych między 

organizmami 

Temat z zakresu lekcji powtórzeniowych. 

Przesyłam link do filmu związanego z tym tematem.  

https://www.youtube.com/watch?v=XM4xfiuIVk4 

Po obejrzeniu, odpowiedz na pytanie : Czy konkurencja i pasożytnictwo mogą być korzystne 

dla populacji? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BkQ_1KssDQE
https://www.youtube.com/watch?v=XM4xfiuIVk4


Język polski 

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem. Dzień szósty – „Quo vadis” Henryka 

Sienkiewicza 

 
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/ 

Uczniowie analizują wszystkie zadania, do zeszytu zapisują rozwiązania następujących zadań: 

Wiązka 1 – zad.2, 4, 6.1 i 6.2 

Wiązka 2 – zad.4.1 i 4.2 

 

EDB 

Temat: Zagrożenia terrorystyczne 

Podręcznik str. 160 lub platforma wsipnet: 

https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/148388 

Z tej lekcji dowiesz się: 

 czym charakteryzuje się terroryzm; 

 jakie miejsca są potencjalnie zagrożone atakiem terrorystycznym i jak postępować 

w czasie ataku. 

Terroryzm to zjawisko polegające na użyciu broni, ładunków wybuchowych lub przemocy 

fizycznej w celu wymuszenia na jednostkach, grupie społecznej albo na całym państwie (lub 

grupie państw) pewnych zmian i decyzji o charakterze politycznym, religijnym lub społeczno-

ekonomicznym. 

Akty terrorystyczne wywodzą się z takich zjawisk, jak: 

 kolonializm i postkolonializm; 

 wzrost modernizmu i globalizacji; 

 niechęć do USA oraz innych krajów walczących z terrorystami; 

 wzrost demograficzny w krajach będących źródłem terroryzmu; 

 kryzys słabych państw, ze szczególnym uwzględnieniem państw islamskich; 

 utrata tożsamości i wyobcowanie; 

 inwazja krajów zachodnich w Afganistanie i Iraku; 

 ubóstwo. 

Zasady zachowania się podczas ataku bombowego 

Jeśli otrzymasz informację o podłożeniu bomby (ładunku wybuchowego) lub zauważysz 

podejrzany nieznany przedmiot (walizkę, torbę, plecak, pakunek itp.), musisz bezzwłocznie 

powiadomić policję (tel. 997) lub zadzwonić na numer alarmowy (tel. 112). Trzeba powiadomić 

także osobę zarządzającą terenem lub budynkiem (dyrektora, zarządcę budynku, portiera itp.). 

W sytuacji znalezienia podejrzanego przedmiotu ważne jest podanie informacji na temat: 

 miejsca i rodzaju zagrożenia; 

 sposobu uzyskania informacji o istniejącym zagrożeniu; 

 wyglądu i lokalizacji podejrzanego przedmiotu. 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/148388


Historia 

Temat: Polska w NATO i UE 

 

W zeszycie zapisz: 

POLSKA W NATO 

Przyczyna: 

- rozpad Układu Warszawskiego, 

- konieczność zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, 

- zbliżenie polityczne z USA i krajami UE, 

Skutek: 

- gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, 

- udział Polski w misjach NATO, 

- modernizacja polskiego uzbrojenia, 

- 12.III.1999r.- przystąpienie Polski do NATO. 

- 1.V.2004r.- przyjęcie Polski do UE. 

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1,2,3 str.112 i 113. 

 

 

Środa 10.06.2020 r. 

Chemia 

Temat: Estry – otrzymywanie, właściwości i zastosowania (cd.) 

Dokończ rozwiązywać ćwiczenia w poniedziałek i sprawdź. 

 

Zajęcia rozwijające z matematyki 

Temat: Rozwiązujemy testy egzaminacyjne 

Na stronie Internetowej matzoo.pl są dostępne egzaminy ósmoklasisty. 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-4_80_561 

 Proszę rozwiąż czwarty 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. 

Fizyka 

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek 

 

1. Przeczytajcie w podręczniku temat s.260-265. 

2. Na podstawie przeczytanego tekstu proszę objaśnić na czym polegają wady wzroku: 

krótkowzroczność i dalekowzroczność. 

3. W zeszytach wykonajcie zad.3 s.270 – podręcznik.  

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-4_80_561


Geografia  

Temat: Podsumowanie wiadomości z Australii, Oceanii i obszarów okołobiegunowych 

Najważniejsze informacje o Australii i Oceanii znajdziesz na str. 168, a  z obszarów 

okołobiegunowych na str. 185 w podręczniku. 

Na tych samych stronach są też pytania sprawdzające Twoją wiedzę z tych tematów. 

Odpowiedzi na nie zapisz w zeszycie. 

 

Język polski 

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem. Dzień siódmy – „Syzyfowe prace” Stefana 

Żeromskiego 

 

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/ 

Uczniowie analizują wszystkie zadania, do zeszytu zapisują rozwiązania zad.4 i 5. 

 

Język angielski 

Subject: Holidays – typy wakacji, aktywności wakacyjne i zakwaterowanie 

Podręcznik str. 83 

Wykonaj zadanie 5. Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij. 

Wykonaj zadanie 6 i 7 zgodnie z poleceniem. 

 

 

 

 

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

