
 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO  PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 8 a NA DZIEŃ 14 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: Poznajemy 
systemy 

zarządzania treścią. 

 
Lekcja na platformie Teams 
        

                        - 
 

    2 Język polski 
Temat: Powtórka przed 

egzaminem - środki 
stylistyczne. 

Lekcja on-line zgodnie z planem. 

Przeczytaj wiadomości zamieszczone w podręczniku na str. 360- 362. 
  

       

 3       Fizyka 

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

 Lekcja na platformie TEAMS. 
  Lekcja online.      
 

 

4, 5 
  Wych. fiz. 
dz 

Temat: Zestaw dwiczeo 
gimnastycznych w domu. 

 

 

 

Temat: Poznajemy 

dyscypliny gimnastyczne. 
       

    Witaj! 

Przygotuj miejsce do ćwiczeń, matę i butelkę wody.  

Rozgrzewka prowadzona przez uczennicę. 

Nasze wyzwanie treningowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tJrKb7vXuc 

 

Nazewnictwo gimnastyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=WNpHTiLuuG8 
 

 Lekcja on line. 
  
 

4, 5 
Wych. fiz. 

chł. 

   
Temat: Kształtowanie 
koordynacji w zabawach 
tanecznych. 

 

   Witam Was serdecznie   
Dzisiaj popracujemy nad koordynacją  
W nietypowy sposób … 
https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4  
 

   Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do 

szkoły lub na lekcji online 
 
    

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4


 
Temat: Proste układy z 

wykorzystaniem muzyki. 

…. bo tanecznie  
  
 https://www.youtube.com/watch?v=y9fyaJB1ihE  

Pamiętaj nic na siłę. Twoje zdrowie i bezpieczeostwo są najważniejsze. 

  
  
 

6 
Język 

angielski 
 gr. 1 

  
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@gmail.com 

Zapraszam 😊  
 

6 
Język 

niemiecki 
gr. 2 

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 
 
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 

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