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kl. VIII 
 

środa 06 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Pisanie e-maila. 

 

Obejrzałeś/obejrzałaś film w nowym kinie. W mailu do kolegi/koleżanki z Anglii: 

1. wyjaśnij, dlaczego nowe kino Ci się podobało 

2. napisz, dlaczego polecasz obejrzany film 

3. opisz, co zdarzyło się, kiedy wracałeś/wracałaś z kina. 

4.  

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. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

2 j.niemiecki Temat: Wo befindet sich die Apotheke. (gdzie znajduje się apteka). 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję słownictwo związane z poruszaniem się; 

• potrafię opisać drogę; 

• potrafię powiedzieć co i gdzie się znajduje. 

 

Notatka do zeszytu: 

befindet sich – znajduje się 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

drnprystasz@gmail.com
javascript:void(0);
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an der Kreuzung – na skrzyżowaniu 

an der Ecke – na rogu 

in der Blumenstraße – przy ulicy kwiatowej 

in der Nähe – w pobliżu 

gegenüber – naprzeciwko  

Proszę o zapoznanie się z nowym słownictwem, w tym celu proszę odsłuchać załączonych plików 

dźwiękowych (słówek uczymy się na pamięć) 

47.mp3

 
Proszę wykonać zadanie 3 strona 63 (podręcznik), w tym celu proszę odsłuchać załączonego pliku 

dźwiękowego 

48.mp3

 
Zadanie domowe: Proszę przetłumaczyć zdania z zadania 3 strony 63 na język polski 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 07.05.2020 do godziny 20:00 

3 biologia Temat: Sposoby ochrony przyrody. 

 

NaCoBeZu: 

• znam cele ochrony przyrody;  

• potrafię uzasadnić konieczność ochrony różnorodności biologicznej; 

• przedstawiam formy ochrony przyrody w Polsce;  

• uzasadniam konieczność stosowania ochrony przyrody  dla zachowania gatunków i ekosystemów; 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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Obejrzyj filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=86njsThTNkM 

 

Na podstawie filmu i tekstu z podręcznika str.157 – 168 wykonaj trzy ćwiczenia spośród 1,2,3,4,5 str. 90,91 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Dla osób chętnych prezentacja: 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_8_degradacja_i_ochrona/r3_8_02a.pdf 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.05.2020 do godziny 20:00 

4  geografia Temat : Ludność i gospodarka Australii. 

 

NaCoBeZu: 

• umiem opisać rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności Australii oraz wskazać ich przyczyny; 

• znam najważniejsze miasta  Australii; 

• znam cechy charakterystyczne gospodarki Australii; 

 

Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=It3vpScu4kA 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.162 – 165  wykonaj zadanie 1,2,3,4,5  str.75,76  w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.05.2020 do godziny 20:00 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 historia Temat: Stan wojenny i schyłek PRL 

NaCoBeZU: 

• wiem czym było ZOMO; 

 

messenger 

discord 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86njsThTNkM
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_8_degradacja_i_ochrona/r3_8_02a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=It3vpScu4kA
e.gorajszkola@interia.pl
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• znam konsekwencje pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; 

• wiem czym jest skrót SB; 

 

Na podstawie podręcznika str. 212 – 219 odpowiedz na pytania: 

1. Co to był stan wojenny? 

2. Co wydarzyło się w kopalni wujek? 

 

Następnie wykonaj 2 polecania do tekstu źródłowego str. 213 i prześlij je do oceny. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

6 j.angielski Topic: Review 3 – Unit 6. Powtórzenie 3 – Dział 6. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem gramatykę 

W ramach powtórzenia do testu wykonaj zadania A,B,C w ćwiczeniach na stronie 75. Zadanie D jest dla osób 

chętnych na plusa. W razie problemów z rozwiązaniem zadań, wróć do teorii, którą zapisałeś/zapisałaś w tym 

rozdziale. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

7 religia Temat: Bóg, który przebacza.  

 

Przypomnij sobie formułę spowiedzi świętej.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

drnprystasz@gmail.com
nauczycielejawty@wp.pl
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8 zaj. z wych Temat: Czym kierować się w wyborze zawodu? 

Na podstawie https://www.youtube.com/watch?v=MOaIkoHdCQQ 

Pomyśl w czym jesteś dobry i z czego chciałbyś/chciałbyś w przyszłości się utrzymywać. 

messenger 

discord 

 

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). 

 

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

