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kl. VIII 
 

piątek 08 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat: Wo befindet sich die Apotheke (Grammatische Übungen) – Gdzie znajduje się apteka – 

ćwiczenia gramatyczne. 

 

NaCoBeZU: 

• ćwiczę poznany materiał, 

• utrwalam poznane słownictwo związane z poruszaniem się, wskazywaniem drogi, opisywa-

niem gdzie co się znajduje. 

 

W ramach ćwiczeń utrwalających zachęcam do odsłuchania słówek związanych z działem 5 Alle 

Wege führen zum Ziel, w tym celu proszę na stronie www.docwiczenia.pl wpisać kod k8vdn3, a 

następnie w ramach pracy domowej, aby utrwalić poznany materiał wykonaj zadania 1,2 i 3 na 

stronie 64 oraz 4 i 5 na stronie 65. (zadań tych proszę nie odsyłać) 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 11.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

2 wos Temat: Media i opinia publiczna. 

 

NaCoBeZU: 

• w jaki sposób można kształtować opinię publiczną. 

 

W dzisiejszym świecie na każdym kroku spotykamy się z różnego rodzaju reklamami lub 

 

nauczyciel20@op.pl 

http://www.docwiczenia.pl/
mailto:izabela.pudlak@interia.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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kampaniami społecznymi. Czy mają one wpływ na kształtowanie opinii społecznej? Przeczytaj sobie 

dwa rozdziały w podręczniku str. 161 ( „Reklama”; „Kampanie społeczne” ) i zastanów się i napisz 

czy reklamy i kampanie społeczne mają wpływ na kształtowanie opinii społecznej? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 09.05.2020 do godziny 20:00 

3 matematyka Temat: Praca  klasowa - Symetrie. 

 

Bardzo proszę rozwiązać: 

https://gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie 

 

Po rozwiązaniu testu naciśnij ,, sprawdź’’ i wyślij mi zdjęcie wyniku procentowego! 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: Co i jak odmieniamy? Odmienne części mowy – powtórzenie wiadomości. 

 

NaCoBeZU: 

• znam odmienne części mowy. 

• stosuję poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Koniecznie obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqit_i52vMg 

            https://www.youtube.com/watch?v=rV4CHbL9tbM 

 

2. Rozwiąż test:   https://www.memorizer.pl/test/7567/czesci-mowy-/0 

 

kl8jawty@wp.pl 

https://gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie
../../jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=lqit_i52vMg
https://www.youtube.com/watch?v=rV4CHbL9tbM
https://www.memorizer.pl/test/7567/czesci-mowy-/0
../../kl8jawty@wp.pl


Lekcje kl. 8 – 08.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 3 

 

3. Wykonaj ćwiczenia z karty pracy: 

      Odmienne części mowy – powtórzenie – karta pracy 

1. Z podanych zdań wybierz czasowniki. Określ ich czas, liczbę, rodzaj, osobę, tryb i stronę.  

a) Kupimy ci duże lody jak zjesz obiad. 

b) Poszlibyśmy na spacer gdyby była ładna pogoda. 

c) Otwórz okno i zamknij drzwi.  

d) Samochód jest zaparkowany w niedozwolonym miejscu. 

e) Darłyśmy kartki a Marzena paliła je w piecu. 

2. Odmień przez przypadki następujące wyrażenia: dzielny rycerz, sześcioro dzieci, twoja 

książka. 

3. Uzupełnij tabelkę: 

Stopień równy Stopień wyższy  Stopień najwyższy 

mała   

 bardziej twardy  

słodkie   

 więksi  

  najmniej gorzki 

 lepszy  

śliska   

 

4. Dopisz brakujące wyrazy: 

a) ……………………..(jaka?) woda wycieka z kranu. 

b) …………………….(czyj?) ……………..(jaki?) sweterek leży na …………(czyim?) łóżku. 

c) Jestem …………………(który?) w kolejce. Przede mną są jeszcze ……………. (ile?) osoby.  

d) Jutro Maciek …………………….. (co zrobi?) kwiatki, które ……………(co robią?) 

……………………… (gdzie?) przed naszym domem.  
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5. Czy te zdania są poprawne? Popraw je, jeśli nie są.  

a) Wilki zagryzły króliki.  

b) Autobus wyprzedził samochód.  

c) Na łące pasły się trzy łaciate cielęta. 

d) Alarm spowodował atak. 

e) Wczoraj wieczorem Basia i Kasia poszli na spacer do parku.  

6. Wskaż zaimki i nazwij je: 

a)  - Proszę pokazać mi sweterek. 

 - Ten? 

 - Nie, tamten.  

b) Adam Mickiewicz to nasz największy poeta. Tworzył on w epoce romantyzmu.  

c) Zawsze zjadam tyle, ile mam na talerzu.  

d) Oni poprosili mnie o przysługę.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 j.angielski Topic: Summary, Unit 6. – Podsumowanie – dział 6. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst, znam funkcje językowe 

W celu podsumowania wszystkiego czego się nauczyłeś/nauczyłaś w rozdziale 6 wykonaj zadania 

B, C ze strony 72 w ćwiczeniach oraz zadanie D ze strony 73 w ćwiczeniach. Zadanie E jest dla 

chętnych na plusa. W razie pytań bądź problemów napisz do mnie. 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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6 doradz. zaw. Temat: Liceum, Technikum czy Szkoła Branżowa? 

 

Zapoznaj się z systemem edukacji w Polsce i charakterystyką szkół ponadpodstawowych. 

(dołączone zdjęcia). Postaraj się udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Ile czasu trwa nauka w danej szkole? 

2. Jakie egzaminy trzeba zdać, aby ukończyć daną szkołę? 

3. Jakie są przedmioty szkolne? 

4. Czy i ile rozszerzeń przedmiotów można wybrać? 

5. Jak może wyglądać dalsza ścieżka edukacyjno – zawodowa po ukończeniu danej szkoły? 

6. Jakie są przykładowe profile/zawody? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 10.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 

 

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). 

 

 

mailto:nataliagawrych@interia.eu

