
 

 

ZESTAW ZAGADNIEO DO SAMODZIELNEJ PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a  NA DZIEO 11 maja 2021 r. (wtorek) 

Nr 

lekcji 

Przedmiot z 

planu lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy Sposób i termin odesłania 

rozwiązao nauczycielowi 

 

1 

 

WOS 

     

Temat: Sprawy 

międzynarodowe – 

powtórzenie 

wiadomości. 

 

 

1. Przygotuj zeszyt, podręcznik i przybory do pisania. 

2. Zapisz temat lekcji w zeszycie. 

3. Przypomnij sobie i powtórz wiadomości omawiane w rozdziale 

VI  - podręcznik, s. 168 – 193. 

4. Dla utrwalenia wiadomości i umiejętności obejrzyj:  

https://www.youtube.com/watch?v=fezn4fxqGum 

https://www.youtube.com/watch?v=jUea1fXMqTM        

https://www.youtube.com/watch?v=Gx2-_W0MSo 

 

   

 

  

2 Geografia   

Temat:  Kanada – 

środowisko 

przyrodnicze a rozwój 

rolnictwa. 

 

  

  

  

  

  

  Dzieo dobry! Witam Was serdecznie. 

Po zapisaniu tematu zajęd zapiszcie proszę plan pracy: 

1. Klimat a krajobrazy Kanady. 

2. Ukształtowanie powierzchni i jego wpływ na klimat. 

3. Wpływ prądów morskich na klimat. 

4.  Północna granica lasów i rolnictwa w Kanadzie. 

5. Surowce przemysł i handel. 

Link do filmu, który pomoże utrwalid wiedzę na ten temat: 

  

 Zadanie będzie podlegało 

sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 

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


 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ  

Treści związane z tym tematem znajdują się w podręczniku na 

stronach 132 – 137. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

 W razie pytao, zapraszam do kontaktu przez maila lub 

dziennik elektroniczny.  

Kamila Kloc 

3  Religia Temat:.Kościół 

Chrystusowy .Święto 

Wniebowstąpienia 

Paoskiego         

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Ojcze Nasz prosząc  Pana 

Boga o zdrowie 

2. Opisz święto Wniebowstąpienia Paoskiego  

3. Nabożeostwo Majowe -Litania Loretaoska -omówienie  

       
 

 

 Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

 

4  Język polski      Temat: Powtórka  z 
lektur przed egzaminem 

       Lekcja on-line zgodnie z planem.  
                  

5 Biologia Temat: Różnorodność 

biologiczna-ćwiczenia 

 

1. Wyjaśnij co co wpływa na różnorodność biologiczną 

2. Wykonaj zadanie 3i 4 str 81 

Praca dla chętnych -prezentacja na temat ogrodów zoologicznych w 

Polsce 

  
Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl  

   

6 Informatyka 

Gr.1 

Temat: Sprawdzian 

wiadomości ze 

znajomości języka 

HTML.          

Lekcja na platformie Teams       Uruchom test online podczas 

lekcji. 

6 Język angielski   

Temat: Talking about 

1. Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się utrwaleniem zastosowania czasów 

  

W razie pytao:  

https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ
mailto:edytarozek1974@o2.pl


 

 

gr 2 the past - exercises.  

 

  

  

przeszłych. 
3. Popracujemy w podręczniku str. 72 dw. 1,2,3,4 
4. Zadanie domowe str 73 dw. 5,7  (nie musisz go wysyład, 

sprawdzimy razem na lekcji) 
5. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia!  
  

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊                 

7 Język angielski 

gr 1 

Temat: Talking about 

the past - exercises.  

 

  

  

  

  
1.  Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się utrwaleniem zastosowania czasów 

przeszłych. 
3. Popracujemy w podręczniku str. 72 dw. 1,2,3,4 
4. Zadanie domowe str 73 dw. 5,7  (nie musisz go wysyład, 

sprawdzimy razem na lekcji) 
5. Widzimy się na Teams   

Do zobaczenia! 

W razie pytao:  

katarzyna.koziksp2@gmail.com 

Zapraszam 😊    

 

 

 

 

 

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

