
 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEŃ 23 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 – 
projektowanie i 

osadzanie tabel na 
stronie. 

 
Cele: Poznam 

wybrane znaczniki 
języka HTML. 

Utworzę prostą 

stronę 

internetową. 

Lekcja na platformie Teams 
 

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 internetowych 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, <tr> - wstawianie 
wiersza tabeli, <td> - wstawianie komórki tabeli. 

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. 

    
 

    2 Język polski 

  Temat: Utrwalenie 
wiadomości z 
fonetyki- dwiczenia . 
 
 

1.  Wykonaj zadania na platformie TEAMS 

2. Dla utrwalenia wiadomości rozwiąż testy 

https://pisupisu.pl/klasa8/upodobnienia-i-uproszczenia 
https://pisupisu.pl/klasa8/akcent 
https://pisupisu.pl/klasa5/funkcja-litery-i 
https://pisupisu.pl/klasa4/funkcja-litery-i 
https://pisupisu.pl/klasa5/akcenty-wyrazowy 
https://pisupisu.pl/klasa5/podzial-wyrazu-na-sylaby 
https://pisupisu.pl/klasa5/podzial-wyrazu-na-gloski 
https://pisupisu.pl/klasa5/liczba-glosek-i-liter 
https://pisupisu.pl/klasa4/samogloski-i-spolgloski 
 

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://pisupisu.pl/klasa8/upodobnienia-i-uproszczenia
https://pisupisu.pl/klasa8/akcent
https://pisupisu.pl/klasa5/funkcja-litery-i
https://pisupisu.pl/klasa4/funkcja-litery-
https://pisupisu.pl/klasa5/akcenty-wyrazowy
https://pisupisu.pl/klasa5/podzial-wyrazu-na-sylaby
https://pisupisu.pl/klasa5/podzial-wyrazu-na-gloski
https://pisupisu.pl/klasa5/liczba-glosek-i-liter
https://pisupisu.pl/klasa4/samogloski-i-spolgloski


 3       Fizyka 

         Temat:  
Obrazy tworzone 
przez soczewkę 
rozpraszającą. 
Cele: 
- konstruujesz 
obrazy  
w soczewce 
rozpraszającej, 
- nazywasz 
powstałe obrazy. 

 Lekcja na platformie TEAMS. 
 
 

     

 

  Lekcja online.      
 

 

4 
  Wych. fiz. 
dz 

Temat: Sposoby 
poruszania się w 

ataku i w obronie.  
    

    
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
Zaczynamy od rozgrzewki: https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g 
Częśd główna: 
https://ewf.h1.pl/student/?token=SpJ7G0iEmj9TkyQTuRNmDd18xJ0hWEZlmFicaZiDrPp65CnEwx 

 

Lekcja zdalna  
 

5 
Wych. fiz. 
dz 

Temat : 
Doskonalenie 

zwodu ciałem w 
piłce ręcznej.  

 https://ewf.h1.pl/student/?token=Hc0aistYor6q7ruVvU6X2BtnlbvBsX4gKVCy6zSJTMvwWigMud Lekcja zdalna  

4, 5 
Wych. fiz. 

chł. 

  
Temat: Biegowe 

abecadło. 
 

Temat:  Nauka i 
doskonalenie 

startu niskiego 
 
 
 
 

 

        
Witam Was serdecznie   
Dzisiaj rozpoczniemy sezon lekkoatletyczny  
Częśd pierwsza … 
https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I  
 
…. i częśd druga 
  
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY  

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

   Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 
 
    

  
  
 

6 
Język 

angielski gr. 
1 

  
Temat: Language 

means and 
functions – 

consolidation.  
 

1.  Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się utrwaleniem znajomości środków i funkcji językowych i w 

ramach tego utrwalenia macie dzisiaj pracę samodzielną, bez łączenia się.  
3. WB: p. 37 ex. 1,2,3,4,5,6 
4. Proszę o wykonanie dwiczeo w zeszycie dwiczeo i gotowe rozwiązania proszę 

przesład na maila, gdyż podlegają ocenie. Możesz wysład zdjęcie bądź skan 

 Odeślij rozwiązane zadania do 
godz. 15, 23.04.2021 na 

poniższy mail: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1vtssCToO2I
https://www.youtube.com/watch?v=hAWkV62IzSY
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com


  

 

strony. 
Good luck! 
  

6 
Język 

niemiecki 
gr. 2 

Temat:  „Ich habe 
gelogen” – 

„Kłamałem/-am” – 
formy nieregularne 

czasowników w 
czasie przeszłym 

Perfekt – dwiczenia 
leksykalno – 

gramatyczne.     

       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 
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 

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

 

  

   

 

 

 

  

 

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

