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kl. VIII 
 

poniedziałek 01 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Konflikty zbrojne na świecie. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, jakie są przyczyny konfliktów zbrojnych na świecie; 

• znam współcześnie występujące konflikty zbrojne; 

• umiem wymienić skutki konfliktów zbrojnych; 

 

Podręcznik str. 190 – 193 

 

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaki są przyczyny konfliktów? 

2. Gdzie we współczesnym świecie występują konflikty zbrojne? 

3. Jakie są skutki konfliktów zbrojnych? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

 

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 wos Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia. 

 

NaCoBeZU: 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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• wiem, jakie mamy rodzaje zdrowia; 

• umiem wymienić czynniki mające wpływ na zdrowie; 

• wiem, jak się racjonalnie odżywiać; 

 

Podręcznik str. 120 – 128. 

Zastanów się i napisz: Jakie produkty i w jakich ilościach powinien spożywać nastolatek? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: Nieodmienne części mowy. Powtórzenie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam nieodmienne części mowy. 

• stosuję poprawnie nieodmienne części mowy w zdaniach. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Koniecznie obejrzyj filmik https://www.youtube.com/watch?v=wMvghrTzu18  

2. Rozwiąż test: https://quizizz.com/admin/quiz/5de4afc83b546c001f0fbd4d/nieodmienne-czci-

mowy-klasa-5-i-6-wszystkie  Zapisz wynik do zeszytu. 

3. Wejdź na: https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz 

Przypomnij sobie wiadomości o nieodmiennych częściach mowy i rozwiąż zadania te, które po-

trafisz. Zrób zdjęcie i wyślij. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: Unit 7 review 2. – Dział 7 powtórzenie 2. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=wMvghrTzu18
https://quizizz.com/admin/quiz/5de4afc83b546c001f0fbd4d/nieodmienne-czci-mowy-klasa-5-i-6-wszystkie
https://quizizz.com/admin/quiz/5de4afc83b546c001f0fbd4d/nieodmienne-czci-mowy-klasa-5-i-6-wszystkie
https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz
mailto:kl8jawty@wp.pl
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• rozumiem i znam słownictwo (natura); 

• rozumiem i znam czas Present Perfect Simple; 

• rozumiem i znam przedimki; 

 

W celu powtórzenia przed testem wykonaj zadania A, B ze strony 84 z ćwiczeń oraz zadania A,C ze 

strony 85 z ćwiczeń. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

drnprystasz@gmail.com 

5 matematyka Temat: Ile jest możliwości – zadania? 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję regułę mnożenia do zliczania par elementów o określonych własnościach; 

• stosuję regułę dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach, wymagają-

cych rozważenia kilku przypadków; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo 

 

Wykonaj w zeszycie zad.2 c  str. 262 z podręcznika oraz zad. 3 str. 108 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

6 w-f Temat: Poznajemy co to jest siła eksplozywna/moc/ i jakie ma znaczenie w treningu. 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję co to jest siła eksplozywna/moc/; 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

mailto:drnprystasz@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1Luxo44kjKDhaCxasfvSCTD8j2JtU65Gu 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat: Egzamin na ostatniej prostej… Ćwiczenia utrwalające. 

 

W załączniku znajdziesz fragmenty lektur obowiązkowych.  

Czy potrafisz wskazać tytuł oraz autora dzieła? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godz. 20.00.  

 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. 

 

Poćwicz do egzaminu: 

https://powtorkomat.apps.gwo.pl/token:5DbSiJN8alB3cO3n#/powtorki 

kliknij w każdy dział i wykonaj ćwiczenia. 

 

messenger 

jawty.szkola@op.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=1Luxo44kjKDhaCxasfvSCTD8j2JtU65Gu
https://powtorkomat.apps.gwo.pl/token:5DbSiJN8alB3cO3n#/powtorki
jawty.szkola@op.pl

