
 

ZESTAW ZAGADNIEO DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEO  14 kwietnia 2021 r. (środa) 

Nr 
lekc

ji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin 

odesłania rozwiązao 
nauczycielowi 

1 Język polski 

    Temat: Powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości o 
częściach zdania.  
  

1. Zapisz temat. 
2. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności. Przeczytaj informacje zamieszczone w 

podręczniku na str. 345 -350. 
 

 

 Lekcja on-line zgodnie 

z planem.   

2  Fizyka 

     Temat: Soczewki i ich 
rodzaje. 
Cele:  
- wiesz, co nazywamy 
soczewką, 
- wymieniasz rodzaje 
soczewek, 
- znasz pojęcia: oś 
optyczna, ognisko, 
ogniskowa, promieo 
krzywizny, zdolnośd 
skupiająca soczewki. 

    Lekcja na platformie TEAMS.    Lekcja online. 

    3  Historia 

   
Temat:    Początki opozycji 
demokratycznej w Polsce 
– skutki protestów z 
czerwca 1976 r. 
 

 

 Zapraszam na lekcję na TEAMS 31.03.2021 r. o godz. 9.50. 
  

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

 3. Przypomnij sobie  tematy lekcji – podręcznik, s. 202 – 206. 

 4. Obejrzyj dla utrwalenia wiadomości i umiejętności: 

 https://www.youtube.com?watch/v=PUSY-4uja8M 

 https://www.youtube.com?watch/v=foo7AEzxb3M 

 https://www.youtube.com?watch/v=dhj4SHFU6QY 

  Zapraszam na lekcję 

online. 

 

 4  
     
Matematyka 

Temat: Pole powierzchni 
ostrosłupa. 

   Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
  

  
  



5 
Wych. fiz. 

dz. 

Temat: Dwiczenia 
wzmacniające mięśnie 

posturalne  

  
          

 Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
Zaczynamy od rozgrzewki:  
https://www.youtube.com/watch?v=_jNtvewPVT8 
Zestaw dwiczeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wxODqXxz2K0 

      

6 
Wych. fiz. 

dz. 

Temat : Budowa i 
znaczenie mięśni 

posturalnych. 
Dyskusja.  

5, 6 
Wych. fiz. 
chł. 

 Temat: Dwiczenia 
rozwijające całe ciało na 

bazie sportów walki. 
 

Temat:  Dwiczenia 
rozwijające całe ciało na 

bazie sportów walki - 
doskonalenie 

  Witajcie   
Dzisiaj coś dla wojowników  
Częśd pierwsza … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=uOYSCBYAS3R5cRy1bV0zMuuTpwIPSPHhdYbBIOtqlBStpdGLDj  
 
…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oAoxsutPYN06JubJy1gcYpRv9KtA2MBpqmXendZjLLTDczIfSm  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są najważniejsze. 

 lekcja online 
 

 
7 

Język angielski 
gr.2 

Temat:  Packing and 
portions - vocabulary 

1. Hello People. 

2. Dzisiaj zajmiemy się rodzajem opakowao i porcji oraz utrwaleniem 

rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.  

CB. P. 62 ex. 4,5,6. WB. P. 33 ex. 1,2 

katarzyna.koziksp2@g
mail.com 

Zapraszam 😊  

 

 

7 
Język 
niemiecki  
gr. 1 

Temat:  „Bettinas 
Tagebuch” – „Pamiętnik 
Bettiny” – dwiczenia w 

głośnym czytaniu. Emocje 
– dwiczenia leksykalno – 

gramatyczne.      

   Guten Tag! Dzieo dobry! 
W podręczniku na stronie 93 znajdziecie tekst, z którym zaczęliśmy pracowad na 
poprzednich zajęciach. Przeczytamy go jeszcze raz i przetłumaczymy na j. polski. 
Nazwiemy emocje, które są w nim wyrażone.  (powtórzymy w ten sposób słownictwo). 
Następnie wykonamy zadania z materiałów dwiczeniowych, które pomogą Wam utrwalid 
słownictwo:  
Zadania 14,  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. 
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