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kl. VIII 
 

piątek 05 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat: Anne und ihre Stadt. (Ania i jej miasto). 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoje kompetencje językowe takie jak rozumienie ze słuchu; 

• doskonalę umiejętność mówienia; 

• rozumiem treść filmu – znam i stosuję zwroty i wyrażenia; 

• potrafię odpowiadać na pytania do treści filmu. 

 

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu pt.”Anne Und Imre Stadt”, a następnie do karty pracy, którą 

znajdziesz w swoich ćwiczeniach na stronie 98, film możesz obejrzeć wpisując pod adresem 

www.docwiczenia.pl kod dostępu K8UEBB) 

Czekam na wasze karty pracy. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

2 wos Temat: Sprawy międzynarodowe – utrwalenie wiadomości. 

 

Przypomnij sobie i napisz: 

1. Czym zajmuje się ONZ? 

2. Czym jest Pakt Północnoatlantycki? 

3. Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej? 

 

nauczyciel20@op.pl 

http://www.docwiczenia.pl/
mailto:izabela.pudlak@interia.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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Skończyliśmy już materiał przeznaczony dla klasy ósmej z wiedzy o społeczeństwie.  

Dalsze lekcje będą miały charakter powtórzeniowy i utrwalający. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.06.2020 do godziny 20:00 

3 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=qcZhApjid5c 

 

Wykonaj w zeszycie zad.1 c str. 266 z podręcznika oraz zad. 2 a  str. 111 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Środki stylistyczne. Powtórzenie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam środki stylistyczne. 

• potrafię wyszukać środki stylistyczne w utworach literackich. 

• potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=qcZhApjid5c
../../jarmatzp@adres.pl
../../kl8jawty@wp.pl
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     https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0  

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

     https://www.youtube.com/watch?v=ib6cmWc56-U  

 

2. Rozwiąż testy dotyczące środków stylistycznych: 

     http://testwiedzy.pl/game/47853.html  

     http://testwiedzy.pl/game/47938.html  

     https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,692de6-srodki_stylistyczne.html  

     https://www.memorizer.pl/test/7822/srodki-stylistyczne/  

     https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-srodki-stylistyczne-2/  

 

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 j.angielski Topic: Special relationship. – Wyjątkowe relacje. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i znam słownictwo (zwierzęta i ich zachowanie) 

 

Otwórz podręcznik na stronie 118 – 119. Przepisz do zeszytu i przetłumacz słówka z ramki „Word 

focus”, wszystkie słówka wypisane czerwonym drukiem z tekstu oraz  słowa z żółtej ramki z zada-

nia E. Wykonaj zadania D, E ze strony 119 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

Drogi Uczniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=HgKvsIBDP-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZUfwHFhnfck
https://www.youtube.com/watch?v=ib6cmWc56-U
http://testwiedzy.pl/game/47853.html
http://testwiedzy.pl/game/47938.html
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,692de6-srodki_stylistyczne.html
https://www.memorizer.pl/test/7822/srodki-stylistyczne/
https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-srodki-stylistyczne-2/
mailto:drnprystasz@gmail.com
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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). 


