
KLASA VIII 

Poniedziałek 15.06.2020 r. 

Chemia 

Temat: Aminokwasy – budowa i przykłady 

https://www.youtube.com/watch?v=42y4i6_HSYA 

Na podstawie informacji z filmu na temat budowy i właściwości przykładowych 

aminokwasów, wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń – 77, 80, 82 na str. 105 – 106. 

 

J. angielski 

Subject: Powtórka przed egzaminem – wszystkie czasy oraz pisanie maila 

Obejrzyj filmiki, które utrwalą znajomość czasów gramatycznych oraz przygotują 

do rozwiązania arkusza egzaminacyjnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=xUsHA74KGTw 

https://www.youtube.com/watch?v=iqw8flIPOEM 

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

 

WOS 

Temat: Konflikty zbrojne na świecie 

Przesyłam link do filmu związanego z tematem: 

https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DtXFbf0 

 

Matematyka 

Temat: Szybka powtórka z pól figur przestrzennych. 

Przypomnij i utrwal wszystkie wzory dotyczące figur  przestrzennych- podręcznik 

„Matematyka wokół nas 8” str. 203. 

Następnie otwórz stronę Internetową wsipnet.pl i rozwiąż test  XI.3. Zwróć szczególną uwagę 

na zadanie 5 i 10. 

 

Język polski 

Temat: Szybka powtórka przed egzaminem. Dzień ósmy  – Pieśni i Fraszki Jana 

Kochanowskiego,  Żona modna Ignacego Krasickiego oraz Artysta Sławomira Mrożka.  

 

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/ 
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Informatyka 

Temat: Przydatne ciekawostki z Excela 

Otwórz załączony plik „przydatne ciekawostki”. Uważnie obejrzyj lekcje, następnie poćwicz 

zastosowanie poznanych ciekawostek w Excelu. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/Przydatne-ciekawostki.mp4 

W- F 

Temat: Doskonalenie techniki podań i strzałów prostym podbiciem.   

Po zapoznaniu się z filmikiem o linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5XsgncFHbo,wykonaniu, wykonaniu ok. 3 minutowej 

rozgrzewki, zaopatrzeniu się:  w piłkę (może być dowolna), chętnego do treningu partnera) – 

staramy się wykonywać zaprezentowane na filmiku 5 ćwiczeń doskonalących technikę podań 

i strzałów prostym podbiciem. Powodzenia!   

 

Piątek 19.06.2020 r. 

Język angielski  

Subject: Przydatne zwroty używane w mowie potocznej 

Obejrzyj filmiki z lekcjami języka angielskiego. Pod tematem zapisz po 2 przykłady 

z każdego filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=R-ayrBY62_8 

https://www.youtube.com/watch?v=IRkJtWM--U8 

https://www.youtube.com/watch?v=TWaIi7Vx4iI 

 

 

Fizyka 

Temat: Powtórzenie wiadomości – “Optyka” 

Proszę na platformie internetowej Youtube obejrzeć film “Optyka – zadania egzaminacyjne”. 

 

 

Matematyka 

Temat: Reguła dodawania (temat dwugodzinny) 

Otwórz podręcznik „Matematyka wokół nas 8” na stronie 286. Przyjrzyj się przykładowi 1. 

Na jego podstawie w zeszycie wykonaj zadanie 1 str. 286. Następnie przeanalizuj przykład 

2 ze str. 286 i w zeszycie wykonaj zadanie 2 str. 287. Zwróć uwagę na  przykład 3. 

W zeszycie wykonaj zadanie 3 str. 287. Na podstawie przykładu 4 ze strony 287 wykonaj 
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zadanie 4 strona 288. Wykonanie zadań możesz podzielić na dwie części (np. 2 zadania 

zostawić do wykonania w poniedziałek). 

W przypadku wątpliwości, proszę skontaktuj się ze mną. 

 

Język polski 

Temat: Czas powtórzeń ( 2 godziny lekcyjne) 

 

Uczniowie wykonują dowolne zadania z zeszytu ćwiczeń. 

 

 

Zajęcia z wychowawcą 

Temat: Czym jest praca w życiu człowieka? Jak mądrze i aktywnie wypocząć? 

http://www.edukacja.edux.pl/p-19448-rola-i-znaczenie-pracy-w-zyciu-i-rozwoju.php Jeżeli nie 

zaciekawi Cię artykuł, proszę przeczytaj chociaż cytat, który jest na końcu tekstu. Następnie sprawdź 

propozycje aktywnego wypoczynku.  https://www.e-horyzont.pl/blog/aktywny-wypoczynek-

propozycje. Jeżeli nie wyjeżdżasz, w miejscu zamieszkania też można aktywnie wypocząć 

https://www.youtube.com/watch?v=m7q6phxhZ5U.   

 

W- F 

Temat: Doskonalenie uderzania piłki wewnętrzną częścią stopy.  

Po zapoznaniu się z filmikiem o linku: https://www.youtube.com/watch?v=Qu0N8WGBrEI, 

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

chętnego do treningu partnera) – staramy się wykonywać zaprezentowane na filmiku 

6 ćwiczeń doskonalących technikę uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy. Powodzenia!   
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