
 

ZESTAW ZAGADNIEO DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEO   12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

  
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

1 
Język 

angielski 
gr.2 

  
 Temat: Eating in a 

restaurant – 
reading exercises.  

 

1.  Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się czytaniem ze zrozumieniem.  

3. Jak często jadasz w restauracji? Jaka jest twoja ulubiona restauracja? 

CB. P. 64 ex.1,2,4, 

  W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 

 

1 
Język 
niemiecki 

 gr.1 

        Temat:  
„Bettinas 
Tagebuch” – 
„Pamiętnik Bettiny” 
– odbiór tekstu 
pisanego. 

Guten Tag! Dzieo dobry! 
W podręczniku rozdział 4 temat 2 znajdziecie zadanie 6, w którym wspólnie przeczytamy 
fragment pamiętnika Bettiny – zwrócimy uwagę na formy czasu przeszłego i emocje, które są 
w tym tekście wyrażone. 
Wypiszemy nowe słownictwo, a następnie wykonamy zadania z materiałów dwiczeniowych, 
które pomogą Wam utrwalid słownictwo:  
Zadania 14, 15 i 16 str. 56 
Viel Spass! – Miłej zabawy 
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski link do słownika 
 
W razie pytao zapraszam do kontaktu: kamilakloc@interia.pl lub przez dziennik 
elektroniczny.  
Viele Grüße! Kamila Kloc 

Zadania będą podlegały 

sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online. 

2 
Język 

angielski 
gr.1  

Temat: Eating in a 
restaurant – 

reading exercises.  

4.  Hello People. 
5. Dzisiaj zajmiemy się czytaniem ze zrozumieniem.  

6. Jak często jadasz w restauracji? Jaka jest twoja ulubiona restauracja? 

CB. P. 64 ex.1,2,4, 

     W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 

 

 

2 
Język 

niemiecki 
 gr.2 

Temat:  „Bettinas 
Tagebuch” – 

„Pamiętnik Bettiny” 
– odbiór tekstu 

pisanego.        

       
   Guten Tag! Dzieo dobry! 
W podręczniku rozdział 4 temat 2 znajdziecie zadanie 6, w którym wspólnie przeczytamy 
fragment pamiętnika Bettiny – zwrócimy uwagę na formy czasu przeszłego i emocje, które są 
w tym tekście wyrażone. 
Wypiszemy nowe słownictwo, a następnie wykonamy zadania z materiałów dwiczeniowych, 
które pomogą Wam utrwalid słownictwo:  

Zadania będą podlegały 
sprawdzeniu po powrocie do 
szkoły lub na lekcji online. 

mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com


Zadania 14, 15 i 16 str. 56 
Viel Spass! – Miłej zabawy 
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski link do słownika 
 
W razie pytao zapraszam do kontaktu: kamilakloc@interia.pl lub przez dziennik 
elektroniczny.  
Viele Grüße! Kamila Kloc 

    3 Matematyka 
Temat: Siatki 
ostrosłupów. Pole 
powierzchni. 

 Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 184 - 185 
Zad. 1, 2, 4, 5  str. 186 

     

 4        Chemia 

Temat: Białka-

budowa i 

właściwości 

(ćwiczenia) 

   

1. Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący budowy białek str 196 

2. Wymień czynniki niszczące strukturę białek 

Przypomnij sobie co to jest reakcja ksantoproteinowa-zapisz w zeszycie 

Prace proszę podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

  

        

5 Historia 

Temat:    Polska po 
II wojnie światowej 

– powtórzenie 
wiadomości – 

dwiczenia. 

 1. Proszę przygotować podręcznik, zeszyt i przybory do pisania. 
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

 3. Przypomnij sobie  tematy lekcji – podręcznik, s. 58 - 197 

Zapraszam na lekcję online.   

6   Zaj. z wych. 

  
Temat:  Jak 

dogadywad się z 
najbliższymi – rola 

dobrej 
komunikacji. 

   
Zapraszam na lekcję na TEAMS 12.04.2021 r. o godz. 12.45. 
   
Obejrzyj: 
https://www.youtube.com?watch/v=GmVsv5GtGxQ 

 https://www.youtube.com?watch/v=CeFJjHeLyl8 

 https://www.youtube.com?watc/v=_e2tRKfxsfL 
 

Zapraszam na lekcję na online.       

7  wdż 

            
  Temat: 
Przedwczesna 
inicjacja seksualna. 
 
ZAJĘCIA DLA 
DZIEWCZĄT 

 

     Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  
 

Podczas zajęd porozmawiamy o presji seksualnej i skuteczności odmawiania oraz o konsekwencjach 
psychicznych i biologiczno – medycznych przedwczesnej inicjacji seksualnej. 

 

Spotykamy się na Teams  
o godzinie 13.40 

 

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl
https://www.youtube.com/?watch/v
https://www.youtube.com/?watch/v

