
 

 

ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a  NA DZIEO 27 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 –  polska 

pomoc dla krajów 

rozwijających się. 

 

  

Zapraszam na lekcję na TEAMS 27.04. 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.polskapomoc.gov.pl/ 

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

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

 

  

  Zapraszam na lekcję online. 
 

  

2 Geografia Temat:  Dzieo Ziemi 

2021. Praca metodą 

projektu.  

  

  

 

  

   

    Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Dzisiaj zapraszam Was na prezentację z okazji Dnia Ziemi: 

https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-

ziemi-

2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-

2GwtfoEesFnRwJE  

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

 W razie pytao, zapraszam do kontaktu przez maila lub 

dziennik elektroniczny. 

  

 Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

https://www.youtube.com/watch?v
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE
https://view.genial.ly/6079e06f095f400d4bcb7ff9/presentation-dzien-ziemi-2021?fbclid=IwAR27b_2_B2sAOfw0vvVvjnFO6_59pvB3PZYFTpbwiSL-2GwtfoEesFnRwJE


 

 

3  Religia Temat:To mówi 

Pan.W imię Boga 

                        

1.   Pomódl się odmawiając modlitwę Pod Twoją Obronę 

prosząc  Matkę Boską o zdrowie 

2.Wyjaśnij dlaczego przykazanie miłości Boga jest najważniejszym przy-

kazaniem i kluczem do pozostałych przykazań 

     
  Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

  

 

4  Język polski    Temat: Mowa 
zależna i mowa 
niezależna - 
powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości. 

  

 

 

1. Zapisz temat. 

2. Przepisz do zeszytu definicje „mowa  niezależna” i  „mowa  zależna” - 

podręcznik  str. 354. 

3. Wykonaj zadnia wskazane przez nauczyciela. 

4. Dla utrwalenia wiadomości obejrzyj 

https://www.youtube.com/watch?v=go13MygM1tM&t=238s 

i rozwiąż zadania 

https://wordwall.net/pl/resource/569322/polski/mowa-

zale%c5%bcna-i-niezale%c5%bcna 

https://wordwall.net/pl/resource/15010756/polski/mowa-

zale%C5%BCna-i-niezale%C5%BCna 

https://wordwall.net/pl/resource/2042902/polski/mowa-

zale%c5%bcna-i-niezale%c5%bcna 

https://wordwall.net/pl/resource/1524363/polski/ach-ta-mowa-

zale%c5%bcna-czy-niezale%c5%bcna 

 
Lekcja on-line zgodnie  

 z planem.                 

5 Biologia     Temat: 

Sprawdzian 

wiadomości z działu 

 Sprawdzian zostanie umieszczony na platformie teams w forms na 

początku lekcji o godz 11.45 .Czas pisania testu 45 minut ,10 minut na 

odesłanie . 

  
  

 Lekcja online 

mailto:edytarozek1974@o2.pl
https://wordwall.net/pl/resource/15010756/polski/mowa-zależna-i-niezależna
https://wordwall.net/pl/resource/15010756/polski/mowa-zależna-i-niezależna


 

 

ekologia- 

 

Materiał obejmuje zagadnienia z ekologii :populacja i jej cechy ,tolerancja 

ekologiczna ,biotop ,biocenoza ,sukcesja.Obieg materii i przepływ ener-

gii,łańcuch pokarmowy i jego ogniwa 

6 Informatyka 

Gr.1 

Temat: Tworzymy 

stronę internetową z 

wykorzystaniem 

języka HTML – 

poznajemy zasady 

publikowania strony 

WWW w sieci.         

Lekcja na platformie Teams 
Na dzisiejszej lekcji nauczysz się osadzad skrypty Java na stronie 
internetowej oraz dowiesz się, jak opublikowad utworzoną stronę 
WWW w Internecie.     

  

6 Język angielski 

gr 2 

  

Temat: Revision from 

the unit 6 

 

 

1. Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się powtórzeniem wiadomości z działu ży-

wienie. Wykonujecie pracę samodzielną na ocenę a rozwią-
zane zadania wysyłacie na maila.  

3. CB: p. 68 ex. 1,2,3,4,5,6 
4. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

  

Wykonane zadania wyślij na 

maila do godz. 18 dzisiaj: 

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊                

7 Język angielski 

gr 1 

  

Temat: Revision from 

the unit 6 

 

  
1.  Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się powtórzeniem wiadomości z działu ży-

wienie. Wykonujecie pracę samodzielną na ocenę a rozwią-
zane zadania wysyłacie na maila.  

3. CB: p. 68 ex. 1,2,3,4,5,6 
4. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

Wykonane zadania wyślij na 

maila do godz. 18 dzisiaj: 

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊   

 

 

 

mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com

