
 

ZESTAW ZAGADNIEO DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEO  21 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: 
Słowotwórstwo – 
sprawdzian wiadomości. 

 Lekcja na TEAMS. 
 

 

 Lekcja on-line zgodnie 

z planem.   

2  Fizyka 

      Temat: Zdolnośd 
skupiająca soczewek. 
Powiększenie liniowe. 
Cele: 
- wiesz, co to jest 
zdolnośd skupiająca 
soczewki, 
-znasz jednostkę 
zdolności skupiającej, 
-obliczasz 
powiększenie(pomniejsz
enie ) 
obrazu. 

    Lekcja na platformie TEAMS. 
 
 
 
 

   Lekcja online. 

    3  Historia 

   
Temat:     Powstanie 
„Solidarności” – 
przebieg strajków w 
sierpniu 1980 r. 
 

 

 Zapraszam na lekcję na TEAMS 21.04.2021 r. o godz. 9.50. 
  

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

 3. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 207 – 211. 

 4. Obejrzyj dla utrwalenia wiadomości i umiejętności: 

 https://www.youtube.com?watch/v=cKmkcMn91Y 

 https://www.youtube.com?watch/v=WpFO_yfBm5w 

 https://www.youtube.com?watch/v=VZWjuxCu5ak 

 

  Zapraszam na lekcję 

online. 

 

https://www.youtube.com/?watch/v=VZWjuxCu5ak


 4  
     
Matematyka 

 Temat: Odcinki w 
ostrosłupach 
 
 

    Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Podręcznik str. 192 – 193 
Zad. 1 str. 194 
 

  
  

5, 6 
Wych. fiz. 

dz. 

Temat: Doskonalenie 
umiejętności wykonania 

strzału do bramki 
prostym,  wewnętrznym 

i zewnętrznym 
podbiciem 

 

Temat: Ćwiczenia 

wzmacniające siłę i 

elastyczność ciała.        

  Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody. 

Rozgrzewka prowadzona przez ucznia: 

Uderzenie piłki:  

https://www.youtube.com/watch?v=n0LJqu08xLk 

https://www.youtube.com/watch?v=X1Y0d2xZykI 

 

Zestaw ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=L4HwrhKSMdQ 

 

     Lekcja on line. 

5, 6 
Wych. fiz. 
chł. 

  
 Temat: Połączenie 
prostych dwiczeo, 

łatwych do powtórzenia 
choreografii i 

elementów stretchingu. 
 

Temat:  Połączenie 
prostych dwiczeo, 

łatwych do powtórzenia 
choreografii i 

elementów stretchingu 
- częśd 2 

 

   Witajcie   
Dzisiaj gimnastycznie  
Częśd pierwsza … 
https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4  
 
…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ  

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

Zadanie będzie 
podlegało sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online 
   

 

 
7 

Język angielski 
gr.2 

  
Temat: Plural - exercises 

 
 
  
 

 

1.  Hello People. 
2. Dziś zajmiemy się liczbą mnogą rzeczowników regularnych i nieregularnych.  

3. Jakie są zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników? 

4. WB p. 36 ex. 6-10 

5. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@g

mail.com 

Zapraszam 😊  

 

 

7 
Język 
niemiecki  
gr. 1 

Temat:  „Ich habe 
gelogen” – „Kłamałem/-

am” – fromy 
nieregularne 

     
Guten Tag! Dzieo dobry! 
Przypomnimy sobie krótko budowę czasu przeszłego Perfekt i dowiecie się, w jaki sposób 
używad go z nieregularnymi czasownikami: 

 Zadania będą 
podlegały sprawdzeniu 
po powrocie do szkoły 
lub na lekcji online. 

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4
https://www.youtube.com/watch?v=9GM2FpIWcuQ
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com


czasowników w czasie 
przeszłym Perfekt – 

dwiczenia leksykalno – 
gramatyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=4U32TSR0TA4 
Następnie wspólnie powtórzymy formy nieregularne czasowników i będziemy budowad 
przykładowe zdania. 
W ramach utrwalenie wiadomości wykonacie zadania 21w materiałach dwiczeniowych 
strona 58 oraz 24 str.60. 
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 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4U32TSR0TA4
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl

