
 

ZESTAW ZAGADNIEO DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEO  28 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: Zasady 
ortograficzne-  
powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości. 
  

   
1. Zapisz temat. 
2. Obejrzyj Zasady ortograficzne. Powtórka do egzaminu ósmoklasisty z polskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=YeDBu9eAKh4 
3. Przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku  str. 350- 354. 
4. Otwórz linki i uzupełnij dyktanda. 
https://dyktanda.online/app/dyktando/629 
https://dyktanda.online/app/dyktando/1460 
https://dyktanda.online/app/dyktando/1789 
 

 

 Lekcja on-line zgodnie 

z planem.   

2  Fizyka 

  
Temat: Budowa i 
działanie oka. 
Wady wzroku. 
-znasz budowę oka, 
-wiesz, jak powstaje 
obraz 
 w oku, 
- wiesz, na czym polega 
krótkowzrocznośd 
 i dalekowzrocznośd, 
-opisujesz rolę 
soczewek  
w korygowaniu wad 
wzroku. 

    Lekcja na platformie TEAMS. 
 
 
 
 

   Lekcja online. 

    3  Historia 

   
Temat:   Stan wojenny i 
schyłek PRL .    
 

 Zapraszam na lekcję na TEAMS 28.04.2021 r. o godz. 9.50. 
  

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

  Zapraszam na lekcję 

online. 

 

https://dyktanda.online/app/dyktando/1460


  3. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 212 – 217. 

 4. Obejrzyj dla utrwalenia wiadomości i umiejętności: 

 https://www.youtube.com?watch/v=klAfnJ1Kcu0 

 https://www.youtube.com?watch/v=6_cskSqGUgk 

 https://www.youtube.com?watch/v=4Xzk1rmN48Y 

 4  
     
Matematyka 

Temat: Powtórzenie 
wiadomości z 

graniastosłupów i 
ostrosłupów. 

     Lekcja na platformie TEAMS zgodnie z planem. 
  

  

5 
Wych. fiz. 

dz. 

Temat: Poznajemy 
różne systemy dwiczeo 

fizycznych         

    
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
 

 

  

     Zapraszam na 
lekcję on line  

6 
Wych. fiz. 

dz.  
Temat :10 pomysłów na 

aktywność fizyczną. 

https://www.youtube.com/watch?v=GevDkr8a6Nc 
10 pomysłów na aktywnośd fizyczną: 
https://tryskajzdrowiem.pl/10-pomyslow-na-codzienna-aktywnosc-fizyczna/ 
 

Zapraszam na lekcję 
on line 

5, 6 
Wych. fiz. 
chł. 

Temat: Szybka 
rozgrzewka przed 

bieganiem. 
 
 
Temat:  Technika biegu 

- 3 najważniejsze 
elementy 

  
  

   Witam Was serdecznie   
Dzisiaj dalej o bieganiu  
Elementy rozgrzewki … 
https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY  
 
…. i „tajemniczy” Pan Mietek 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I  

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: Exam strategies 

- exercises.  
 
  
 
 
  
 

 

1.  Hello People. 
2. Dzisiaj potrenujemy strategie językowe i pracujemy na karcie pracy związanej z 

żywieniem. 
3. W plikach z folderze materiały znajdziecie kartę pracy na dzisiejsze zajęcia. 
4. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@g

mail.com 

Zapraszam 😊  

 

 

https://www.youtube.com/?watch/v=4Xzk1rmN48Y
https://tryskajzdrowiem.pl/10-pomyslow-na-codzienna-aktywnosc-fizyczna/
https://www.youtube.com/watch?v=IYM09Y7CRyY
https://www.youtube.com/watch?v=Tu3Rt-MOm3I
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com


7 
Język 
niemiecki  
gr. 1 

Temat:  Jak nazwad 
części ciała po 
niemiecku? – 

wprowadzenie 
słownictwa.  

    Guten Tag! Dzieo dobry! 
Po zapisaniu tematu zapoznajcie się proszę ze słownictwem i zapiszcie je do zeszytu z 
tłumaczeniem na j. polski: 
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/detail/daz-
lernpaket-koerper-1.html  
Następnie wykonajcie zadania utrwalające podane w linku. 
W ramach dwiczeo utrwalających wykonamy też zadania 25 str. 60 i 26 strona 61 – materiały 
dwiczeniowe. 
https://wordwall.net/pl/resource/330783/die-k%C3%B6rperteile – materiały interaktywne 
do dwiczeo utrwalających. 
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://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/detail/daz-lernpaket-koerper-1.html
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/detail/daz-lernpaket-koerper-1.html
https://wordwall.net/pl/resource/330783/die-k%C3%B6rperteile
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski
mailto:kamilakloc@interia.pl

