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kl. VIII 
 

wtorek 02 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Adam Mickiewicz i jego utwory. Powtórzenie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• znam takie utwory jak: Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Sonety krymskie. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

• potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI  

        https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88  

https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk  

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

2. Rozwiąż testy: 

            https://quizizz.com/admin/quiz/5c000a120e3361001b2306fe/-reduta-ordona  

            https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-utwor-adama-mickiewicza-pt-reduta-ordona/  

            https://quizizz.com/admin/quiz/5deece414733dc001b2a8123/witezianka  

            https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-utwor-adama-mickiewicza-pt-switezianka/  

            https://quizizz.com/admin/quiz/5deece414733dc001b2a8123/witezianka  

            https://wordwall.net/pl/resource/896483/%C5%9Bmier%C4%87-pu%C5%82kownika-  

   https://quizizz.com/admin/quiz/5c756858baa017001e3067a4/mier-pukownika-adam-mickiewicz 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
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            https://quizizz.com/admin/quiz/5c2730b827086f001a2a7792/mier-pukownika     

            https://quizizz.com/admin/quiz/5c3f81d513e428001c0bd3a6/sonety-krymskie  

   

Podaje Wam sporo testów online ponieważ nie wiem, czy wszystkie będziecie mogli odtworzyć. 

 

3. Zapisz w zeszycie wyniki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 informatyka Temat: Tworzymy stronę internetową cz.3. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak zrobić przycisk z napisu; 

• wiem w jaki sposób edytować obiekty menu; 

• potrafię edytować RWD strony; 

 

Kontynuuj pracę z poprzedniego tygodnia. Do wykonania zadań na tej lekcji będzie Ci potrzebny 

komputer z dostępem do Internetu. Po edycji podstron skup się na opcji RWD oraz na zamianie 

tekstu z numerem telefonu na interaktywny przycisk.   

 

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

 

messenger 

discord 

4 matematyka Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na rzucie dwiema 

kostkami lub losowaniu dwóch elementów ze zwracaniam; 

• obliczam prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach, polegających na losowaniu 

dwóch elementów bez zwracania; 

 

jarmatzp@adres.pl 
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Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=8EmVrG58Bxs 

 

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

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 chemia Temat: Powtórzenie wiadomości – Substancje o znaczeniu biologicznym. 

 

Wykonaj Sprawdź się  str.123 – 124 w zeszycie ćwiczeń a następnie możesz sprawdzić swoją wiedzę 

wykonując Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-8-dzial-5-substancje-o-znaczeniu-

biologicznym-chemia-nowej-ery 

 

Napisz ile zdobyłeś /zdobyłaś punktów. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 03.06.2020 do godziny 20:00 

 

Przypominam 4 czerwca Praca klasowa z działu – Substancje o znaczeniu biologicznym 

Zakres treści w podręczniku str. 190 – 220 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 fizyka Temat: Pomiar napięcia i natężenia – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam jak podłączyć amperomierz i woltomierz                    

 

Proszę   obejrzyj:  https://www.youtube.com/watch?v=jrM9IvHe0e8 
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Rozwiąż zadanie 3 str. 57 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 03.06.2020 do godziny 20:00 

7 w-f Temat: Doskonalenie techniki gry w badmintona – prawidłowa technika trzymania rakietki. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak prawidłowo trzymać rakietkę;  

• znam zasady gry w badmintona; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1UQt5HQ1UUAhYdPcKcFV7mjje-BeRJrnZ 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@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). 
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