
 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEŃ 7 maja 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: Utrwalenie 
wiadomości ze 

znajomości języka HTML.     

 
Lekcja na platformie Teams 
 

        

    
 

    2 Język polski 
  Temat: Powtórka  z 
lektur przed egzaminem. 
 

Lekcja on-line zgodnie z planem. 

 

  
       

 3       Fizyka 

 Temat: Powstawanie 
obrazów w zwierciadłach 
kulistych wklęsłych. 
Cele: 

- wiesz, co nazywamy 

zwierciadłem kulistym, 

- znasz rodzaje 

zwierciadeł kulistych, 

- konstruujesz obrazy  

w zwierciadłach kulistych 

wklęsłych, 

- podajesz cechy 

powstałych obrazów. 

 

 Lekcja na platformie TEAMS. 
 
 

     

 

  Lekcja online.      
 

 



4, 5 
  Wych. fiz. 
dz 

Temat: Doskonalenie 
umiejętności stosowania 

zasad czystej gry w 
wybranej grze 

rekreacyjnej (ringo, 
kwadrant, badminton, 

unihokej, tenis stołowy, 
ultimate)      

   Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
Zaczynamy od rozgrzewki:  
https://www.youtube.com/watch?v=rx2FMlf8sGU 
Zestaw dwiczeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8IJD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=2 

Zasady gry: 
https://www.youtube.com/watch?v=VPKSk5cWWwU 
https://www.youtube.com/watch?v=f33gfHCyTQw 
 
  
    

Zapraszam na lekcję on line 
  
 

4, 5 
Wych. fiz. 

chł. 

  Temat: Test sprawności 
fizycznej Zuchory 

 
 
 
 

Temat: Przepisy gry w 
piłkę nożną 

 

  Witam Was serdecznie   
Dzisiaj testowo  
Zwracamy uwagę 1,2 i 4 … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI8dK9Gl1BhIn181IX  
 

 
…. i piłkarsko  
  
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6PeeP6zE  

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: Temat: Revision 

from units 1-6 

 
  
  
 
 
  

1. Hello People. 

2. Dzisiaj kontynuujemy nasze powtórzenie z rozdziałów 1-6 i zajmiemy się 

tekstami pisanymi oraz formą pisemną. 

3. CB: p. 71 ex. 7-8 

4. Widzimy się na Teams   

5. Do zobaczenia! 
  

Napisanego maila proszę 

wysład na adres:  

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊  
 

6 
Język 

niemiecki 
gr. 2 

Temat:  „Was ist 
passiert?” – „Co się 

wydarzyło?” – wizyta u 
lekarza.       

       Guten Tag! Dzieo dobry! 
Po zapisaniu tematu powtórzymy słownictwo z poprzednich zajęd (nazwy części 
ciała) 
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 – materiały 
interaktywne do dwiczeo utrwalających. 
Następnie dowiecie się jak wyrazid dolegliwości w języku niemieckim: 
https://wordwall.net/pl/resource/6020856/tut-dir-weh-co-ci%C4%99-boli  (tut weh) 

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

https://ewf.h1.pl/student/?token=Ujz4yPILdNRDDnOSDEXMstNTF7V5VKwCRI8dK9Gl1BhIn181IX
https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6PeeP6zE
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
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https://wordwall.net/pl/resource/12989469/memory-fehlt-dir  (schmerzen) 
Zapiszcie po 2 zdania przykładowe z tłumaczeniem na j. polski. 
Następnie obejrzymy krótki film ‘Nicos Weg” i wykonamy do niego kilka zadao:  
https://learngerman.dw.com/de/in-der-arztpraxis-1/l-40505561/e-40507063   
 
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 
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