
 

 

ZESTAW ZAGADNIEO DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEO   26 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: Language 
means and functions 

– consolidation.  
 

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

3. WB: p. 37 ex. 1,2,3,4,5,6 

4. Widzimy się na Teams . 

Do zobaczenia! 

  W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 

 

1 
Język 
niemiecki 

 gr.1 

 Temat:  
„Kriminalgeschichten” 
– „Historie 
kryminalne” – odbiór 
tekstu pisanego w 
czasie przeszłym 
Perfekt. 

  Guten Tag! Dzieo dobry! 
W podręczniku na stronie 98 przeczytamy tekst z zadania 1 i wykonamy zadanie do niego.  
Potem przejdziemy do zadania 2 – to kolejne zadanie do tekstu. 
Następnie określimy nowe czasowniki w czasie przeszłym i spróbujemy ich użyd  w 
zdaniach. 
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: Language 
means and functions 

– consolidation.  
 
  
 
  
 

 

5.  Hello People. 
6. Dzisiaj zajmiemy się utrwaleniem znajomości środków i funkcji językowych.  

7. WB: p. 37 ex. 1,2,3,4,5,6 

8. Widzimy się na Teams . 

Do zobaczenia! 
 

     W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊 

 

 

 

mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com


2 
Język 

niemiecki 
 gr.2 

Temat:  
„Kriminalgeschichten” 

– „Historie 
kryminalne” – odbiór 

tekstu pisanego w 
czasie przeszłym 

Perfekt.          

       Guten Tag! Dzieo dobry! 
W podręczniku na stronie 98 przeczytamy tekst z zadania 1 i wykonamy zadanie do niego.  
Potem przejdziemy do zadania 2 – to kolejne zadanie do tekstu. 
Następnie określimy nowe czasowniki w czasie przeszłym i spróbujemy ich użyd  w 
zdaniach. 
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: Odcinki w 
ostrosłupach 
 

   Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Zad. 6, 7 str. 195 

     

 4        Chemia 

 Temat:Sacharydy -

podział i właściwości 

chemiczne-

ćwiczenia. 

1.  Przeczytaj temat z podręcznika dotyczący budowy sacharydów 

2.Opisz funkcje sacharydów w organizmie człowieka 

 

  

Prace proszę podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

   

 

       

5 Historia 

 Temat:  Powstanie 
„Solidarności” –  
„karnawał 
„Solidarności”. 
    
 
 
 
 
 

   
Zapraszam na lekcję na TEAMS 26.04.2021 r. o godz. 11.45. 
  

 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.   

6   Zaj. z wych. 
Temat:   Majowe 
święta. 

 

   
Zapraszam na lekcję na TEAMS 26.04.2021 r. o godz. 12.45. 
    

Zapraszam na lekcję na online.       

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl
mailto:emailedytarozek1974@o2.pl


1. Obejrzyj: 

 https://www.youtube.com?watch/v= qA2n8zTpcaU 

 https://www.youtube.com?watch/v=WRCFRLGsZY0 

 https://www.youtube.com?watch/v=2Y1b9Sh_Vos 

 

7  wdż 

            
   Temat: Niepłodnośd i 
wielkie pragnienie 
dziecka. 
 
CAŁA KLASA 
  

      Zapraszam na Teams zgodnie z planem lekcji.  
 

  

 

Spotykamy się na Teams  
o godzinie 13.40 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

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

