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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 1 

 

kl. VIII 
 

czwartek 04 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Obliczanie prawdopodobieństw – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na rzucie dwiema 

kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniem; 

• obliczam prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na losowaniu 

dwóch elementów bez zwracania; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=mPtlAzdsqFs 

 

Wykonaj w zeszycie zad.1 b str. 266 z podręcznika oraz zad. 1 c  str. 111 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 fizyka Temat: Przykłady obwodów elektrycznych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam jak podłączyć amperomierz i woltomierz 

• rozróżniam obwody szeregowe i równoległe 

 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=mPtlAzdsqFs
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Zapoznaj się z tekstem str. 58 – 60. Napisz krótką notatkę: jakie są rodzaje obwodów elektrycznych, 

co dzieje się z napięciem i natężeniem prądu elektrycznego w tych obwodach?   

                      

Obejrzyj:   https://www.youtube.com/watch?v=B7Mh1taKfU0 

 

Rozwiąż zadanie 1 str. 62 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00 

3 historia Temat: Świat w erze globalizacji. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem co to znaczy globalizacja; 

• potrafię dać przykłady rewolucji informatycznej;  

• znam termin amerykanizacja; 

 

Na podstawie podręcznika strona 257 – 261 odpowiedz na pytanie: Co to znaczy globalizacja? 

Podaj przykład rewolucji informatycznej. 

Podaj przykład amerykanizacji z Twojego otoczenia. 

  

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

4 chemia Temat: Praca klasowa – Substancje o znaczeniu biologicznym. 

 

Test  A piszą uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku. 

 

Test  B piszą uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku. 

 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=B7Mh1taKfU0
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

Proszę o przesłanie tylko odpowiedzi z testu. 

5 j.polski Temat: „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Przygotowujemy się do egzaminu ósmoklasisty 

 

NaCoBeZU: 

• znam treść lektury. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

• potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4  

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

http://testwiedzy.pl/game/3967.html  

 https://www.memorizer.pl/test/2336/balladyna---test-znajomosci/  

 https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/balladyna-test  

 https://samequizy.pl/test-wiedzy-balladyna/  

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 

 

 

w-f Temat: Przeprowadzamy ćwiczenia w formie wieloboju siłowego. 

 

NACOBEZU: 

• poznałem ćwiczenia wieloboju;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• znam technikę wykonywania ćwiczeń wielobojowych; 

 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 w-f 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4
http://testwiedzy.pl/game/3967.html
https://www.memorizer.pl/test/2336/balladyna---test-znajomosci/
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/balladyna-test
https://samequizy.pl/test-wiedzy-balladyna/
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Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=12yBcHeWJf67ADOOZLSpK6hmd6ISjaMIT 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

8 religia Temat: Kościół drogą Boga do człowieka. 

 

Jesteś częścią wspólnoty Kościoła. Napisz, co dla Ciebie to oznacza? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.06.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

https://drive.google.com/open?id=12yBcHeWJf67ADOOZLSpK6hmd6ISjaMIT
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

