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kl. VIII 
 

wtorek 05 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski 

 

 

Temat: Rodzaje wyrazów – rozpoznawanie i stosowanie w zdaniach. Podsumowanie 

wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam rodzaje wyrazów ze względu naznaczenie. 

• potrafię rozpoznać je w zdaniach. 

 

Rozwiąż zadania z karty pracy. Właściwe odpowiedzi wpisz do zeszytu. 

1. Znajdź synonim słowa „morał”. 

a) pouczenie 

b) banał 

c) przestroga 

d) finał 

Odp. ………………………………………………………. 

2. Które z podanych słów są homonimami? 

a) wiatr – wiatrak 

b) róg ulicy – róg byka 

c) lekki – ciężki 

d) śmiały – odważny 

 

kl8jawty@wp.pl 

2 j.polski 

 

 

mailto:kl8jawty@wp.pl


Lekcje kl. 8 – 05.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 2 

 

Odp. ………………………………………………………. 

3. Utwórz antonimy do słów: 

a) wojna – ………………………………………………… 

b) biedak – ……………………………………………….. 

c) zima – …………………………………………………. 

d) mądrość – ……………………………………………... 

4. Para wyrazów: krasnal i wielkolud, to: 

a) synonimy 

b) antonimy 

c) homonimy 

d) żadne z wyżej wymienionych 

Odp. ………………………………………………………. 

5. Utwórz: 

a) antonim do słowa olbrzymi – …………………………. 

b) synonim do słowa olbrzymi – …………….………….. 

c) antonim do słowa smutek – …………………………… 

d) synonim do słowa smutek – ……………..……………. 

6. Napisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym: 

a) starożytny – ……………………………………………. 

b) monoteizm – …………………………………………… 

c) autokracja – ……………………………………………. 

d) niż – ……………………………………………………. 

7. Określ rodzaj gramatyczny podanych wyrazów: 



Lekcje kl. 8 – 05.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 3 

 

a) hobby …………………………………………………… 

b) lobby ……………………………………………………. 

c) derby ……………………………………………………. 

d) opus …………………………………………………….. 

8. Zastąp wyrazy obce ich polskimi odpowiednikami: 

A. prognostyk ……………………………………………… 

B. exposé …………………………………………………... 

C. reemisja ………………………………………………… 

D. generalny ………………………………………………… 

E. anulować ………………………………………………… 

F. eksces …………………………………………………… 

G. walor …………………………………………………… 

H. lukratywny ……………………………………………… 

9. W poniższych zdaniach zastąp wyrazy obce ich polskimi odpowiednikami: 

A. Kowalski gra w defensywie. 

………………………………………………………………………………………………… 

B. W sobotę w hali Gwardii odbędzie się kolejny sportowy mityng. 

………………………………………………………………………………………………… 

C. Będziemy modernizować szkolną pracownię komputerową. 

………………………………………………………………………………………………… 

D. Myślę, że to optymalne rozwiązanie. 

………………………………………………………………………………………………… 

E. Nieodzownym atrybutem każdego kominiarza jest czarny kapelusz. 

………………………………………………………………………………………………… 

F. Jak wytłumaczysz swoją czterodniową absencję w szkole? 
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………………………………………………………………………………………………… 

G. Firma ojca naprawdę świetnie prosperuje. 

………………………………………………………………………………………………… 

H. Naszym priorytetowym celem jest zdobycie pieniędzy na operację Jurka. 

………………………………………………………………………………………………… 

10. Dopisz synonimy do podanych wyrazów: 

a) wybuch – …………………………………………………………………………………… 

b) doświadczenie – …………………………………………………………………………… 

c) kościół – ……………………………………………………………………………………. 

d) edukacja – ………………………………………………………………………………….. 

e) homilia – ……………………………………………………………………………………. 

f) intencja – ……………………………………………………………………………………. 

g) adwersarz – ………………………………………………………………………………… 

h) przystosowanie – …………………………………………………………………………… 

i) synteza – ……………………………………………………………………………………. 

j) destrukcja – …………………………………………………………………………………. 

11. Czym zastąpisz słowo „egocentryzm”: 

a) egoizm 

b) egalitaryzm, 

c) egzaltacja, 

d) ekumenizm 

Odp. ………………………………………………………. 

12. Synonimy występują tylko w szeregu: 

a) chodzić, chodak, schody, przychodnia 



Lekcje kl. 8 – 05.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 5 

 

b) listonosz, pocztylion, goniec, kurier 

c) piękno, brzydota, dobro, zło 

d) wspaniały, wspanialszy, najwspanialszy 

Odp. ………………………………………………………. 

13. Określ, na czym polega zasadnicze podobieństwo znaczeniowe poniższych par różnych 

wyrazów. 

a) litr, centymetr ……………………………………………………………………… 

b) wiersz, obraz ………………………………………………………………………. 

c) małpa, kot ………………………………………………………………………….. 

14. Jakie podobieństwa dostrzegasz w poniższych szeregach antonimów? 

a) chory, zdrowy 

b) więcej, mniej 

c) wewnątrz, na zewnątrz 

……………………………………………………………………………………… 

15. Który z poniższych wyrazów nie jest synonimem słowa „zobowiązanie”? 

A. deklaracja 

B. przyrzeczenie, 

C. stwierdzenie, 

D. obietnica 

Odp. ………………………………………………………. 

16. Dopisz dwa synonimiczne określenia do wyrazu „niebo”. 

Odp. ………………………………………………………………………………… 
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17. Poszczególne wyrazy w poniższych grupach zastąp ich neutralnymi synonimami: 

A. lekceważące: żółtodziób – ………………………………………………………………… 

B. eufemizmy: mieć długie ręce – …………………………………………………………… 

C. rubaszne: gały – ……………………………………………………………………………. 

D. archaizmy: komnata – ……………………………………………………………………… 

E. archaizmy: wieczerza – …………………………………………………………………….. 

18. Wyrazy o podobnym znaczeniu to: 

a) synonimy 

b) antonimy 

c) homonimy 

d) neologizmy 

Odp. ………………………………………………………. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 informatyka Temat: : Arkusz kalkulacyjny – adresowanie mieszane. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem co to jest adresowanie mieszane; 

• potrafię obliczyć procent z danego zbioru; 

• wiem jak przenosić formułę mieszaną do innej komórki;  

 

Do wykonania zadań potrzebny Ci będzie telefon z darmowym pakietem Microsoft Office lub 

komputer z wybranym pakietem biurowym. W zależności od wybranej opcji uruchom program Libre 

Calc lub Microsoft Excel. W grupach maksymalnie 3 osobowych zacznijcie robić zadanie ze strony 

143. W ćwiczeniu 1 ze strony 143 wykonaj pierwsze trzy punkty. Podzielcie się w grupach pracą 

wedle uznania (1 grupa = 1 plik dla nauczyciela). Zapiszcie dokument w bezpiecznym miejscu - na 

 

messenger 

discord 



Lekcje kl. 8 – 05.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 7 

 

następnej lekcji będziecie kontynuowali wasze prace.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00. 

4 matematyka Temat: Środek symetrii figury - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozpoznaję  figury środkowosymetryczne i wskazuję ich środki symetrii; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=M5EAWERc3UY 

 

Wykonaj w zeszycie zad.2 b str. 225 z podręcznika oraz zad. 3 str. 93  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

5 chemia Temat: Powtórzenie wiadomości – Pochodne węglowodorów. 

 

Wejdź na stronę, tam znajdziesz zestawienie materiału do powtórzenia: 

https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/DNr0rW9Zo 

 

Wykonaj „Sprawdź się” str. 107 – 108 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Osoby chętne i zainteresowane mogą sprawdzić swoją wiedzę i wykonać Quiz: 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-8-dzial-4-pochodne-

weglowodorow-chemia-nowej-ery 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.05.2020 do godziny 20:00 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=M5EAWERc3UY
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow---podsumowanie/DNr0rW9Zo
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-8-dzial-4-pochodne-weglowodorow-chemia-nowej-ery
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-chemii-klasa-8-dzial-4-pochodne-weglowodorow-chemia-nowej-ery
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Przypominam: 7 maja Praca klasowa z działu: Pochodne węglowodorów.  

Zakres treści w podręczniku str.138 – 188. 

6 fizyka Temat: Barwy. 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i znam zjawisko rozszczepienia; 

• wiem czym jest światło białe; 

• znam pojęcie pryzmatu; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.218 – 220. 

Sporządź krótką notatkę: czym jest zjawisko rozszczepienia, czym jest światło białe, do czego służy 

pryzmat – wszystko jest w tekście. 

Obejrzyj : https://www.youtube.com/watch?v=B3KY9tFpy-w 

Rozwiąż zad.1 str.221 z podręcznika – odpowiedz na  pytanie. 

Informację zwrotną proszę wysłać do 06.05.2020 do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

7 w-f Temat: Kształtowanie motoryczności. 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• rozwijam cechy motoryczne mojego organizmu; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń, które znajdują się w linku poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=B3KY9tFpy-w
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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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). 

 

 


