
 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEŃ 30 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.   

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: Analiza 
wypowiedzeo 
wielokrotnie 
złożonych - dwiczenia 

1.  Wykonaj zad. 1 s. 123. 

Lekcja on-line 
 na Teams zgodnie 
 z planem lekcji.  
 
Zadanie zostanie 
sprawdzone po powrocie do 
szkoły. 

       

 3       Fizyka 

    
Temat: Dlaczego 

widzimy ? 

Cele: 

- wiesz, co ma 

wspólnego kamera 

 Lekcja na platformie TEAMS. 
 
 

     

 

  Lekcja online.      
 

 

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI


z oczami człowieka,  

-wyjaśniasz, 

dlaczego widzimy 

przestrzennie. 

4 
  Wych. fiz. 
dz 

Temat: Co to jest 
tabata-

podstawowe 
dwiczenia.     

    
Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody.  
Informacje ogólne: 
https://stopnadwadze.pl/sport/sport-porady/tabata/ 
    
 

Zapraszam na lekcję on line 
  
 

5 
Wych. fiz. 
dz 

Temat :Tabata-
trening dla 

początkujących.   

 Trening : 
https://www.youtube.com/watch?v=BJdP8PnYYog 
 

Zapraszam na lekcję on line 
   

4, 5 
Wych. fiz. 

chł. 

 Temat: Ćwiczenia 
poprawiające 

skocznośd. 
 

 
Temat:  Jak 

poprawid WYSKOK 
w DOMU? 

  
 Witam Was serdecznie   
Dzisiaj o skoku  
Skok w dal z miejsca … 
https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g  
 
…. i trochę dwiczeo poprawiających skocznośd 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI  

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: 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@gmail.com 

Zapraszam 😊   
 

6 
Język 

niemiecki 
gr. 2 

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=BJdP8PnYYog
https://www.youtube.com/watch?v=-N06Gr_zG1g
https://www.youtube.com/watch?v=ArxY5Ex1yiI
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
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


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 

 

  

   

 

 

 

  

 

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

