
 

 

ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a  NA DZIEO 13 kwietnia 2021 r. (wtorek) 

 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 
Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 

Sposób i termin odesłania 

rozwiązao nauczycielowi 

 

1 

 

WOS 

   Temat:   Polska w 

Unii Europejskiej – 

etapy procesu 

integracji. 

 

  

 Zapraszam na lekcję na TEAMS 13.04. 2021 r. o godz. 8.00. 

1. Przygotuj zeszyt, podręcznik i przybory do pisania. 

2. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

3. Przeczytaj temat  - podręcznik, s. 180 - 183. 

4. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj:  

https://www.youtube.com/watch?v=ih3N4OQp7UE 

https://www.youtube.com/watch?v=G8wsHdbYQF4  

https://www.youtube.com/watch?v=gR-F2ODWZ0A 

 

  

  Zapraszam na lekcję online. 
 

2 Geografia Temat:  W Amazonii. 

 

  

  

 

 

  

  Witam, po zapisaniu tematu zajęd, zapiszcie proszę plan pracy: 

1. Środowisko przyrodnicze Amazonii: 
- W wilgotnym lesie równikowym 

- Flora i Fauna w Amazonii 

2. Gospodarcza eksploatacja Amazonii. 
3. Ekologiczne następstwa wylesienia Amazonii 

Film pomoże Wam utrwalid poznane treści: 

https://www.youtube.com/watch?v=y54lRHYbYTM  

W podręczniku temat znajduje się na stronach 116 – 121  

W ramach utrwalenia wiadomości wykonajcie proszę zadanie 1, 3, , 4 i 5  

  

 Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=y54lRHYbYTM


 

 

 

  

w zeszycie dwiczeo str. 53 i 54. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

 W razie pytao, zapraszam do kontaktu przez maila lub 

dziennik elektroniczny.  

Kamila Kloc 

3 Religia Temat:Doskonały 

wzór miłości .Boże 

tajemnice szczęścia                      
1. Pomódl się odmawiając modlitwę Ojcze Nasz prosząc  

Pana Boga o zdrowie 

2. Wyjaśnij co to znaczy błogosławieństwo 

3. Przypomnij sobie treść przykazania  miłości  

     
 Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

 

 

4  Język polski      

 Temat: Utrwalenie 

wiadomości o 

odmiennych  

częściach mowy – 

dwiczenia. 

  

 

1. Zapisz temat. 

2. Wykonaj zadania na platformie TEAMS w notesie zajęd. 

3. Dla utrwalenia wiadomości  

 Przeczytaj  informacje zamieszczone w podręczniku na 

str. 338- 345. 

 obejrzyj 

czasownik 

https://www.youtube.com/watch?v=gYgtisQWLlI&list=PL-

KLDiqqwVGBr0ztwP0Sr1OlVhh5bx4Uh&index=1 

imiesłowy 

https://www.youtube.com/watch?v=OkPvJAuwPDg&list=PL-

KLDiqqwVGBr0ztwP0Sr1OlVhh5bx4Uh&index=2 

 
Lekcja on-line zgodnie z 

planem.                 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


 

 

rzeczownik 

https://www.youtube.com/watch?v=s-WW1_oKbc4&list=PL-

KLDiqqwVGBr0ztwP0Sr1OlVhh5bx4Uh&index=3 

przymiotnik 

https://www.youtube.com/watch?v=qqs1O5Bc8RQ&list=PL-

KLDiqqwVGBr0ztwP0Sr1OlVhh5bx4Uh&index=4 

liczebnik 

https://www.youtube.com/watch?v=NP6tGAUHtSE&list=PL-

KLDiqqwVGBr0ztwP0Sr1OlVhh5bx4Uh&index=6 

zaimek 

https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00 

przysłówek 

https://www.youtube.com/watch?v=_PXEq7rSzHI&list=PL-

KLDiqqwVGBr0ztwP0Sr1OlVhh5bx4Uh&index=5 

5 Biologia   Temat: 

Podsumowanie 

wiadomości z działu 

ekologia 

1.  Wyjaśnij co to jest tolerancja ekologiczna 

2. Wymień cechy populacji  

Rozwiąż ćw str 78 -79 rozwiązane ćwiczenia proszę podesłać na email 

  
  

Lekcja online 

6 Informatyka 

Gr.1 

Temat: Tworzymy 

stronę internetową z 

wykorzystaniem 

języka HTML – 

osadzanie grafiki i 

hiperłączy. 

Lekcja na platformie Teams 
1. Na dzisiejszej lekcji nauczysz się wstawiad grafikę oraz hiperłącza 

na stronie internetowej przy użyciu znaczników języka HTML. 
2. Zapoznaj się z informacjami na temat tworzenia stron interne-

towych przy użyciu języka HTML, które znajdziesz na stronie: 
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-
www/DSICkpSRI oraz w podręczniku (str. 193 - 195). 

3. Zapamiętaj następujące znaczniki: <img src> - osadzanie grafiki, 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tVLYRxuPE00
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI


 

 

 

Cele: Poznam 

wybrane znaczniki 

języka HTML. 

Utworzę prostą 

stronę internetową.     

<a href> - wstawianie hiperłączy. 
4. Wykonaj dwiczenie 7 i 8 ze stron 193 i 194. 

Nie usuwaj utworzonego pliku ani folderu z komputera – będą 
one potrzebne do kolejnych lekcji.   

6 Język angielski 

gr 2 

Temat: Language 

functions -making 

requests, agreeing, 

refusing.  

  

1.  Hello People. 
2. Dzisiaj potrenujemy funkcje językowe. 
3. CB: p. 65 ex. 5,6,8 
4. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

  

W razie pytao: 

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊  

              

7 Język angielski 

gr 1 

  

Temat: Language 

functions -making 

requests, agreeing, 

refusing. 

1.  Hello People. 
2. Dzisiaj potrenujemy funkcje językowe. 
3. CB: p. 65 ex. 5,6,8 
4. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

     W razie pytao: 

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 
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