
 

 

ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a  NA DZIEO 20 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:   Problemy 

współczesnego 

świata – podział na 

kraje bogate i biedne. 

 

 Zapraszam na lekcję na TEAMS 20.04. 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. 184 – 187. 

4. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj:  

https://www.youtube.com/watch?v=1zOU8UWA6WY 

https://www.youtube.com/watch?v=AVZ2GvZsFgY 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ1OyMinxK0 

 

  

  Zapraszam na lekcję online. 
 

Wykonaj plakat nt. Problemy 

współczesnego świata; termin 

4.05.21 r. ( dwa tygodnie). 

2 Geografia Temat:  Ludnośd 

Ameryki. 

  

 

  

  

 

 

  

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

1. Zróżnicowanie etniczne i kulturowe Ameryki. 
2. Wielkie migracje. 
3. Liczba ludności. 
4. Sytuacja rdzennej ludności. 
5. Przyczyny znikania kultur pierwotnych w Ameryce. 
6. Najważniejsze skutki znikania kultur pierwotnych w Ameryce. 

 
Film pomoże Wam utrwalid poznane treści: 

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

W podręczniku temat znajduje się na stronach 122 – 125. 

  

 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=wfxMmduwkVE


 

 

 

  

W ramach utrwaleni wiedzy z tego tematu wykonajcie proszę zadania: 

 1, 2 i 3 str. 57 – zeszyt dwiczeo. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

 W razie pytao, zapraszam do kontaktu przez maila lub 

dziennik elektroniczny.  

Kamila Kloc 

3 Religia  

 

Temat: Wierny syn 

przykazania. 

Drogowskazy 

wolności                       

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Pod Twoją Obronę prosząc  

Matkę Boską o zdrowie 

2. Opisz w zeszycie przedmiotowym czy problemy poruszane 

przez Dekalog są nadal aktualne. 

     
   

 

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

4  Język polski  Temat: Analiza 

wypowiedzeo 

wielokrotnie 

złożonych. 

1. Przeczytaj informacje – podręcznik, s. 121 – 124.  
Lekcja on-line zgodnie  

 z planem.                 

5 Biologia    Temat: 

Podsumowanie 

wiadomości z działu 

ekologia-ćwiczenia. 

1.  Wyjaśnij co to jest sukcesja pierwotna i wtórna 

Osoby ,które nie wysłały ćwiczeń  str 78 -79 proszę podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

  
  

Lekcja online 

6 Informatyka 

Gr.1 

Temat: Tworzymy 

stronę internetową z 

wykorzystaniem 

języka HTML – 

projektowanie i 

osadzanie tabel na 

1. Na dzisiejszej lekcji nauczysz się projektowad i osadzad tabele 
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. 192 - 193). 

3. Zapamiętaj następujące znaczniki: <table> - osadzanie tabeli, 

  

mailto:edytarozek1974@o2.pl
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI
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stronie. 

Cele: Poznam 

wybrane znaczniki 

języka HTML. 

Utworzę prostą 

stronę internetową.      

<tr> - wstawianie wiersza tabeli, <td> - wstawianie komórki ta-
beli. 

4. Następnie proszę o wykonanie dwiczenia 6 ze strony 193 w 
podręczniku.  

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

6 Język angielski 

gr 2 

  

Temat: Having a party 

– writing.  

 

 

  

1.  Hello People. 
2. Co sprawia, że impreza jest udana bądź nie? 
3. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się pisaniem a dokładniej pi-

saniem e-maila z przygotowao i plan. 
4. CB: p. 67 ex. 1,2,3,4 
5. Homework: zad. 5 str 67 Napisz maila zgodnie z poleceniem 

i wyślij na maila.  
6. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

  

Napisanego maila proszę 

wysład na adres:  

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊               

7 Język angielski 

gr 1 

  

Temat: Having a party 

– writing.  

 

 

    

1.  Hello People. 
2. Co sprawia, że impreza jest udana bądź nie? 
3. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się pisaniem a dokładniej pi-

saniem e-maila z przygotowao i plan. 
4. CB: p. 67 ex. 1,2,3,4 
5. Homework: zad. 5 str 67 Napisz maila zgodnie z poleceniem 

i wyślij na maila.  
6. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

 Napisanego maila proszę 

wysład na adres:  

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 
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