
 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEŃ 16 kwietnia 2021 r. (piątek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

 Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

1 
Informatyka 

Gr 2 

  
Temat: Tworzymy 

stronę 

internetową z 

wykorzystaniem 

języka HTML – 

osadzanie grafiki i 

hiperłączy. 

Cele: Poznam 

wybrane znaczniki 

języka HTML. 

Utworzę prostą 
stronę 

internetową. 

    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 internetowych 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, <a href> - wstawianie 
hiperłączy. 

4. Wykonaj dwiczenie 7 i 8 ze stron 193 i 194. 
5. Nie usuwaj utworzonego pliku ani folderu z komputera – będą one potrzebne do 

kolejnych lekcji.   

- 
 

    2 Język polski 

 Temat: Zdanie 
złożone-  
powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości. 
 

 

1. Zapisz temat. 

2. Wykonaj zadania wskazane przez nauczyciela. 

3. Dla utrwalenia wiadomości obejrzyj: 

zdania złożone wprowadzenie 
https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=20 
zdanie złożone współrzędnie 
https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=19 
zdanie złożone podrzędnie 
https://www.youtube.com/watch?v=mHBjNMqWUeA&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=18 
zdanie złożone imiesłowowy równoważnik zdania 

https://www.youtube.com/watch?v=ppK6NYeNHHU&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=17 

Lekcja on-line 
 na Teams zgodnie 
 z planem lekcji.  

       

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI
https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=mHBjNMqWUeA&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ppK6NYeNHHU&list=UU2Ycmo15s0jQOH0pWlRiniQ&index=17


 

 3       Fizyka 

       Temat: 
Konstruowanie 
obrazów w 
soczewkach 
skupiających. 
Cele: 

-rysujesz 

konstrukcyjnie 

obrazy 

wytworzone przez  

soczewki, 

-rozróżniasz 

powstałe obrazy, 

- porównujesz 

wielkośd 

przedmiotu i 

obrazu. 

 Lekcja na platformie TEAMS. 
 
 

     

 

  Lekcja online.      
 

 

4 
  Wych. fiz. 
dz 

Temat: 
Doskonalenie 
umiejętności 

przyjęcia i podania 
piłki wewnętrzną 
częścią stopy w 

miejscu i w biegu  
    

  Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
Zaczynamy od rozgrzewki: prowadzi uczennica wybrana przez nauczyciela 
https://www.youtube.com/watch?v=4SojYsn0Jwg 

Zapraszam na lekcję on line  
 

5 
Wych. fiz. 
dz 

Temat Trening 
funkcjonalny 
całego ciała. 

Trening Funkcjonalny Całego Ciała bez sprzętu, skakania i tupania. Dwiczenia z ciężarem ciała 
w Domu - YouTube 

Zapraszam na lekcję on line 

4, 5 
Wych. fiz. 

chł. 

 
Temat: Dwiczenia 
koordynacyjne. 

 
 

      Witajcie   
Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  
Częśd pierwsza … 

https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp  
 

  lekcja online 
    

  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4SojYsn0Jwg
https://www.youtube.com/watch?v=Vmuv2ZL_u1c
https://www.youtube.com/watch?v=Vmuv2ZL_u1c
https://ewf.h1.pl/student/?token=XJe3nbqLMd1983odTFBYk5BVs8UU7yoCDNh8zOI5Urs5hJlKzp


 
 

Temat:  Dwiczenia 
koordynacyjne - 

częśd 2 
 

…. i częśd druga 
  
https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8  

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

6 
Język 

angielski gr. 
1 

  
  

Temat:  Packing 

and portions - 

vocabulary 

 

1.  Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się rodzajem opakowao i porcji oraz utrwaleniem rzeczowników 

policzalnych i niepoliczalnych.  

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

W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 

6 
Język 

niemiecki 
gr. 2 

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. 

 

  

  

https://ewf.h1.pl/student/?token=mm3uX8OP3cOkYUz1rDiHm5z5Z9NotxbPtcH4IRDxApSOTcivS8
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl

