
 

ZESTAW ZAGADNIEO DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEO   19 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: Cooking and 
recipes – language 

functions .  
  
 
 
 

1.  Hello People. 
2. Kto lubi gotowad? Co lubicie gotowad? 

3. Dzisiaj zajmujemy się funkcjami językowymi a dokładniej słownictwem 

związanym z gotowaniem i przepisami. 

4. CB: p. 66 ex. 1,2,3,4,5 

5. WB: p. 34 ex. 10 

Do zobaczenia! 

  W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 

 

1 
Język 
niemiecki 

 gr.1 

         Temat:  „Ich 
habe gelogen” – 
„Kłamałem/-am” – 
fromy nieregularne 
czasowników w 
czasie przeszłym 
Perfekt – 
wprowadzenie. 

 Guten Tag! Dzieo dobry! 
Przypomnimy sobie krótko budowę czasu przeszłego Perfekt i dowiecie się, w jaki sposób 
używad go z nieregularnymi czasownikami: 
https://www.youtube.com/watch?v=4U32TSR0TA4 
Nastepnie poprosze Was o przepisanie do zeszytów czasowników ze strony 97 – podręcznik 
– wspólnie przetłumaczymy je na j. niemiecki i ułożymy przykładowe zdania. 
W ramach utrwalenie wiadomości wykonacie zadania 19 i 20 w materiałach dwiczeniowych 
strona 58. 
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: Cooking and 
recipes – language 

functions .  
 
  
 

 

1.  Hello People. 
2. Kto lubi gotowad? Co lubicie gotowad? 

3. Dzisiaj zajmujemy się funkcjami językowymi a dokładniej słownictwem 

związanym z gotowaniem i przepisami. 

4. CB: p. 66 ex. 1,2,3,4,5 

5. WB: p. 34 ex. 10 

Do zobaczenia! 

     W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 
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2 
Język 

niemiecki 
 gr.2 

Temat:  „Ich habe 
gelogen” – 

„Kłamałem/-am” – 
fromy nieregularne 

czasowników w 
czasie przeszłym 

Perfekt – 
wprowadzenie.         

      Guten Tag! Dzieo dobry! 
Przypomnimy sobie krótko budowę czasu przeszłego Perfekt i dowiecie się, w jaki sposób 
używad go z nieregularnymi czasownikami: 
https://www.youtube.com/watch?v=4U32TSR0TA4 
Nastepnie poprosze Was o przepisanie do zeszytów czasowników ze strony 97 – podręcznik 
– wspólnie przetłumaczymy je na j. niemiecki i ułożymy przykładowe zdania. 
W ramach utrwalenie wiadomości wykonacie zadania 19 i 20 w materiałach dwiczeniowych 
strona 58. 
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. 

    3 Matematyka 

  
Temat: Objętośd 
ostrosłupa 
 
 

  Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Zad. 3, 4 str. 189 
Zad. 6 str. 190 
 

     

 4        Chemia 

        Temat: 

Sacharydy -podział 

i właściwości 

chemiczne 
 

1.   Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący budowy sacharydów 

Opisz w zeszycie podział sacharydów s 203 podręcznik 

  

 Prace proszę podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

       

5 Historia 

    
Temat:    Początki 
opozycji 
demokratycznej w 
Polsce –  praca z 
tekstem 
źródłowym. 
 
 
 

  Zapraszam na lekcję na TEAMS 19.04.2021 r. o godz. 11.45. 
  

 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.   
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6   Zaj. z wych. 

Temat: Wybieramy 
szkołę 
ponadpodstawową 
– spotkanie z 
przedstawicielem 
ZSCKR w 
Szprotawie.  

  

   
Zapraszam na lekcję na TEAMS 19.04.2021 r. o godz. 12.45. 
    
  

 

Zapraszam na lekcję na online.       

7  wdż 

            
   Temat: 
Przedwczesna 
inicjacja seksualna. 
 
ZAJĘCIA DLA 
CHŁOPCÓW 

 

      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 

 

 

  

   

 

 

 

  

 


