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kl. VIII 
 

środa 03 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Writing an e-mail. – Pisanie maila. 

 

Pamiętaj: Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że 

długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania 

informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych. 

 

Poznałeś/poznałaś interesującą osobę. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Anglii napisz: 

• w jakich okolicznościach poznałeś/poznałaś tę osobę 

• jak ta osoba wygląda 

• jakie masz związane z nią plany na weekend. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 j.niemiecki Temat: Ins kino oder ins Theater? – Je nachdem!(Do kina czy do teatru – zależy…). 

 

NaCoBeZU:  

• wiem co to są czasowniki zwrotne; 

• potrafię je prawidłowo odmienić; 

• znam zastosowanie zaimka w celowniku jak i bierniku. 

 

Notatka do zeszytu: 

Czasowniki zwrotne (reflexive Verben) to czasowniki z zaimkiem zwrotnym (Reflexivpronomen): 

• “Ich wasche mich.” (“wasche” to czasownik zwrotny , a “mich” to zaimek zwrotny) 

• “Du wunderst dich. ” (“wunderst” to czasownik zwrotny, a “dich” to zaimek zwrotny) 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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• “Ich treffe mich mit einer Freundin.” (“treffe” to czasownik zwrotny, a “mich” to zaimek zwrotny) 

 

Zaimki zwrotne niemiecki w Dativ i Akkusativ – tabela 

W języku niemieckim każda osoba ma swój własny zaimek zwrotny. Czyli nie tak jak w języku polskim, gdzie 

zawsze mówimy “się” lub “sobie” niezależnie od osoby: 

 ZAIMKI ZWROTNE ZAIMKI ZWROTNE 

ZAIMEK OSOBOWY DATIV - CELOWNIK AKKUSATIV - BIERNIK 

ich mir mich 

du dir dich 

er/sie/es sich sich 

wir uns uns 

ihr euch euch 

sie/Sie sich sich 

A teraz kilka przykładów: 

• “Ich wasche mich.” (“mich” to zaimek zwrotny. Po polsku “się”) 

• “Du wäschst dich.” (“dich” to też zaimek zwrotny. Po polsku “się”) 

• “Ich wasche mir die Hände .” (“mir” to zaimek zwrotny. Po polsku “sobie”) 

• “Du wäschst dir die Hände.” (“dir” to zaimek zwrotny. Po polsku “sobie”) 

 

Kiedy używa zaimków zwrotnych w Akkusativie, a kiedy w Dativie? 

Dość trudno wyjaśnić  “na sucho”, kiedy stosuje się zaimki zwrotne w Akkusativ, a kiedy w Dativ. Mówiąc w 

skrócie, tam gdzie czasownik odnosi się do pomiotu w zdaniu, wtedy jest w Akkusativie. A jak do dopełnienia 

bliższego się odnosi, to jest w Dativie. Mówiłam, że w teorii brzmi to skomplikowanie  

Nie jest to jednak takie skomplikowane, jeśli porównasz przykłady:  

• „Ich wasche mich.” ( Nie myję brata, siostry czy psa – myję siebie, myję się. Czasownik „myć” odnosi 

się więc tylko i wyłącznie do „ich”, które jest podmiotem = zaimek zwrotny jest w Akkusativ ) 

• „Ich wasche mir die Hände. (Czasownik “waschen” odnosi się do “die Hände”, które jest 

https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/podstawy/zaimki-osobowe-niemiecki/


Lekcje kl. 8 – 03.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 3 

 

tzw. dopełnieniem bliższym. Teraz myję „coś” sobie, czyli ręce. Czasownik odnosi się do tych rąk, 

czyli do dopełnienia bliższego  = zaimek zwrotny jest w Dativ) 

• „Du kämmst dich.” (brak dopełnienia bliższego w zdaniu. Czasownik odnosi się do “du”, które jest 

podmiotem  = zaimek zwrotny jest w Akkusativ ) 

• „Du kämmst dir die Haare.” (“die Haare” to dopełnienie bliższe i do niego odnosi się czasownik, więc 

zaimek zwrotny jest w Dativ) 

 

Zadanie domowe  

Proszę uzupełnić w waszych ćwiczeniach ćw.1 i 2 na stronie 76 (dla chętnych dodatkowo ćw. 3 i 4 strona 76) 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 04.06.2020 do godziny 20:00 

3 biologia Temat: Rośliny wokół nas. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię określić gatunek  rośliny na podstawie jej wyglądu, używając dostępnych źródeł wiedzy; 

 

Będąc na spacerze zbierz 5 roślin, zrób im zdjęcia i spróbuj określić ich nazwy gatunkowe (podpisz te rośliny).  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 09.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

4  geografia Temat : Praca klasowa –Australia i oceania oraz Obszary okołobiegunowe. 

 

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

 

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

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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Proszę o przesłanie tylko odpowiedzi z testu. 

5 historia Temat: Polska w NATO i UE. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym był trójkątweimarski 

• znam datę wstąpienia Polski do NATO 

 

Na podstawie podręcznika str. 253 – 256 odpowiedz na pytania: 

1. Czym jest trójkąt weimarski? 

2. Kiedy polska wstąpiła do NATO? 

 

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

 

messenger 

discord 

6 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet  – Unit 7. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 7 rozdziału. 

 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 7, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do godziny 18. 

Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie jak już skończysz. Jeżeli nie masz takich możliwości, 

rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

Unit 7 worksheet 

 

Match situations 1–3 with responses a–c. Circle the correct responses: a, b or c. 

1 Kolega pyta, jak się masz. Co odpowiesz? 

a I’m going away tomorrow. 

b Everything’s great, thanks. 

c See you soon. 

2 Chcesz przejść do następnego punktu. Jak to 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 
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powiesz? 

a That’s all for now. 

b To begin with let’s talk about climate change. 

c Let’s move on to climate change. 

3 Tłumaczysz towarzyszowi podróży, jak 

dojechać na wybrzeże. Co powiesz? 

a We have been here before. 

b We have to follow the valley. 

c We don’t come here very often. 

 

Circle the correct option: a, b or c. Zakreśl poprawną odpowiedź: a, b lub c. 

1 I knew I ............... the postcard before. 

a have seen     b seen       c had seen 

2 The protestors climbed ............... the roof. 

a at                  b onto       c by 

3 She ............... there for over five years. 

a gone             b hasn’t been c haven’t been 

4 They ............... over 500 trees so far this year. 

a had planted  b planted        c have planted 

5 They walked slowly ............... the cave. 

a into              b off               c before 

6 The scientists noticed that the glacier ............... much smaller. 

a had got         b have got     c has got 

 

Circle the correct option. 

1 She lives in the / – / a small flat. 

2 What did you do at a / – / the school today? 
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3 They have a / – / the pond in their garden. 

4 Did you read – / a / the blog I told you about? 

5 A lot of people are talking about the / a / – climate change. 

 

Complete the sentences. Use the prepositions in the box below. 

at in into over to 

1 The three men walked ..................... the bar and sat down. 

2 I met them ..................... a summer camp. 

3 We cycled from the city centre ..................... the lake. 

4 She lives ..................... a small village. 

5 The car drove slowly ..................... the bridge to the other side of the river. 

 

Przetłumacz na język angielski 

klif – 

jaskinia – 

las deszczowy – 

wybrzeże – 

zmiana klimatu – 

7 religia Temat: Serce Jezusa. 

 

Poznajemy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Odszukaj ją w Książeczce do Nabożeństwa i przeczytaj. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Mój ostatni rok w szkole. Podsumowanie VIII klasy. 

 

Na podstawie wspomnień z całego roku spróbuj wystawić sobie ocenę z zachowania. Uargumentuj wybór 

jednym zdaniem. 

 

messenger 

discord 
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Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 


