
 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEŃ  12 maja 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: Słowotwórstwo- 
powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości.  

  Lekcja on-line zgodnie z planem. 

Przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku na str. 336-338 

 

     

2  Fizyka 

 Temat: Obrazy w 
zwierciadłach kulistych 
wypukłych. 
Cele: 
- konstruujesz obrazy w 
zwierciadłach kulistych 
wypukłych, 
- podajesz cechy 
powstałych obrazów. 

 Lekcja  na platformie TEAMS. 
 
Rozwiązywanie zadao przygotowanych przez nauczyciela. 
 
 
 
 
 

   Lekcja online. 

    3  Historia 

  Temat:  Początek III 
Rzeczypospolitej – 
decyzje rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. 
    
 
  
 

 

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

 3. Przeczytaj temat lekcji – podręcznik, s. 226 – 229. 

 4. Obejrzyj dla utrwalenia wiadomości i umiejętności: 

 https://www.youtube.com?watch/v=LFRMgnYcY6l 

 https://www.youtube.com?watch/v=lSRuzA3pMl0 

 https://www.youtube.com?watch/v=J56lBR85us4 

    

 

 4  Matematyka 
Temat: Zadania 
egzaminacyjne. 

 Widzimy się na Teams zgodnie z planem lekcji. 
Karta pracy 
 

  
  

5 
Wych. fiz. 

dz. 

Temat: Kształtowanie 
mięśni obręczy 

kooczyny górnej 
poprzez zestaw dwiczeo 

w domu.           

   Przygotuj miejsce do dwiczeo, matę i butelkę wody. 
Zaczynamy od rozgrzewki: 
https://www.youtube.com/watch?v=rx2FMlf8sGU&list=PLCucqum8IJD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=1 
Zestaw dw.: 
https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc&list=PLCucqum8IJD0n0G16XlrBXKZWPFzewRJj&index=3 

     Zapraszam na 
lekcję on line  

https://www.youtube.com/?watch/v=J56lBR85us4


  

6 
Wych. fiz. 

dz.  

Temat : Kształtowanie 
skoczności poprzez 
zestaw dwiczeo w 

domu.   

  Ćwiczenia skocznościowe: 
https://www.youtube.com/watch?v=5GJhgubbgNs 
 

Zapraszam na lekcję 
on line 

5, 6 
Wych. fiz. 
chł. 

Temat: Przygotowujemy 
się do testu sprawności 

fizycznej 
 

 
Temat: Ćwiczenia 

relaksujące. Zestaw 
dwiczeo odprężających 

ciało. 
  

   Witam Was serdecznie   
Dzisiaj popracujemy nad sprawnością  
Ćwiczenia pomocne w uzyskaniu lepszych wyników … 
https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9  
https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B  
https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v  

 
…. i coś rozluźniającego  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s  

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: Money, dressing 

up and advertising.  
  
 
  
 
 
  
 

 

1. Hello People. 
2. Dzisiaj zajmiemy się słownictwem związanym z pieniędzmi, ubieraniem się i 

reklamą.  

3. WB: p. 39 ex. 6,7,8,9 

4. Widzimy się na Teams . 

5. Do zobaczenia! 

PS. W następnym tygodniu widzimy się już w szkole :D 

W razie pytao: 
katarzyna.koziksp2@g

mail.com 

Zapraszam 😊  

 

 

7 
Język 
niemiecki  
gr. 1 

Temat:  „Beim Arzt” – 
odbiór tekstu 

słuchanego. Tworzenie 
wypowiedzi ustnej – 
budowa dialogów. 

    

 Guten Tag! Dzieo dobry! 
Po zapisaniu tematu przypomnimy sobie, w jaki sposób wyrażamy dolegliwości w j. 
niemieckim. Pomogą Wam w tym dwiczenia interaktywne.  
http://www.lehrerlenz.de/krankheiten.html 
http://www.lehrerlenz.de/beim_arzt__dialoge.html 
 
Następnie obejrzymy krótki film  z serii „Mein Weg nach Deutschland” 
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/deu/fo5.htm  i wykonamy  do niego dwiczenia. 
W parach będziemy układad dialogi pt. „Beim Arzt” – „U lekarza”. 
W ramach pracy domowej – własnej wykonajcie proszę z pomocą słownika internetowego 
zadanie 37 str. 65 
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski link do słownika 

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

https://ewf.h1.pl/student/?token=NFZSn0J6O9xAAyjbjXRciSWXwy8UpD2OKPExoSLil3BIXM5Eh9
https://ewf.h1.pl/student/?token=49etE2hqkQ3Gk0heX4m4KpBZ1CHvQ311uTVYIYMMQ5yLbLvu2B
https://ewf.h1.pl/student/?token=YkZjepXh7wOyln6N5QZQCeKMtaiqHOm72lP7uI8ELxyMOMMH7v
https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA&t=146s
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
mailto:katarzyna.koziksp2@gmail.com
http://www.lehrerlenz.de/krankheiten.html
http://www.lehrerlenz.de/beim_arzt__dialoge.html
https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/deu/fo5.htm
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-niemiecki/niemiecko-polski


 
Viel Spass! – Miłej zabawy 
 
W razie pytao zapraszam do kontaktu: kamilakloc@interia.pl lub przez dziennik 
elektroniczny.  
Viele Grüße! Kamila Kloc 
  
https://wordwall.net/pl/community/beim-arzt dodatkowe dwiczenia 
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