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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości - Symetrie. 

 

W ramach powtórzenia obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=UwJHbAVOz1g 

 

Wykonaj w zeszycie zad.1,3,4 str. 228 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 fizyka Temat: Powtórzenie wiadomości - Optyka. 

 

W ramach powtórzenia obejrzyj materiał: https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ 

 

rozwiąż test 1 str.227 z podręcznika – odpowiedz na pytania, zaznacz literę. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 08.05.2020 do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

3 historia Temat: Rozpad bloku wschodniego.  

 

NaCoBeZU: 

• znam przykłady złych decyzji podjętych przez ZSRR przez rozpadem bloku wschodniego; 

• potrafię wymienić zmiany jakie proponował Michaił Gorbaczow; 

• wiem czym była wiosna ludów; 
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• znam datę upadku ZSRR; 

 

Na podstawie https://www.youtube.com/watch?v=p7Wh5tMYw-0    oraz podręcznika strony: 207 – 

211 odpowiedz na pytania: 

1. Podaj przykłady złych decyzji podjętych przez ZSRR przez rozpadem bloku wschodniego 

2. Jakie zmiany proponował Michaił Gorbaczow? 

3. Czym jest jesień ludów? 

4. Kiedy upadło ZSRR?  

 

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

4 chemia Temat: Praca klasowa - Pochodne węglowodorów. 

 

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 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 j.polski Temat: Życie na emigracji. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wiersz Mariana Hemara „ Piosenka o przychodni lekarskiej w Londynie”. 

• potrafię wymienić cechy liryki. 

• potrafię wyszukać w tekście potrzebne informacje. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Przeczytaj wiersz na str.158 – 160 w podręczniku. 

2. Zapoznaj się z notatką biograficzną Mariana Hemara na str. 158 w podręczniku. 

 

kl8jawty@wp.pl 
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3. Przypomnij sobie cechy liryki i zapisz w zeszycie. 

4. Zapisz jakie są najczęstsze przyczyny emigracji? 

5. Wypisz z wiersza fragmenty, w których podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie 

– odpowiada na pytania, relacjonuje zdarzenia lub komentuje rzeczywistość. 

6. Zapisz kim jest osoba mówiąca w wierszu? Jakie są jej uczucia i pragnienia. 

7. Odszukaj w utworze elementy komiczne i je przeczytaj. 

Zadanie dla chętnych: Wymień pozytywne i negatywne aspekty emigracji. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 

 

 

w-f Temat: Ćwiczenia stabilizujące – mięśnie głębokie. 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• rozwijam m. głębokie mojego ciała; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę wykonaj ćwiczenia, które znajdują się w linku poniżej: https://tiny.pl/7gdtv 

 

Napisz na czym polega stabilizacja? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.05.2020 do godziny 20:00. 
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7 w-f 

 

8 religia Temat: „Oto Ja służebnica Pańska”. 

 

Naucz się pieśni: „Chwalcie łąki umajone” https://www.youtube.com/watch?v=A95mDIKCHnw 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

Drogi Uczniu: 
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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). 

 


