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str. 1 

 

 

kl. VIII 
 

poniedziałek 08 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Choroby cywilizacyjne. 

 

NaCoBeZU: 

• znam rodzaje chorób cywilizacyjnych; 

• wiem, w jaki sposób zapobiegać chorobom cywilizacyjnym; 

 

Podręcznik str. 129 – 137. 

 

Pytanie do przemyślenia: Czy możemy zapobiegać chorobom cywilizacyjnym? 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 wos Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – utrwalenie wiadomości. 

 

Przypomnij zagadnienia: 

1. Zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu. 

2. Rola Prezydenta i Rady Ministrów. 

3. Sądy i Trybunały. 

 

W zeszycie zapisz tylko temat. Odpowiedzi na pytania na pewno już znasz, jeśli nie to przypomnij 

sobie. 

 

nauczyciel20@op.pl 

3 j.polski Temat: Zaproszenie i ogłoszenie - krótkie formy wypowiedzi.  

mailto:nauczyciel20@op.pl
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NaCoBeZU: 

1. potrafię redagować zaproszenie. 

2. potrafię redagować ogłoszenie. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo  

     https://www.youtube.com/watch?v=KcouS6ywpK0  

 

2. Napisz zaproszenie na spotkanie pod hasłem Poezja. Lubię to! organizowane przez Szkolny Klub 

    Literacki. Sformułuj dwa argumenty, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do udziału w tym 

    spotkaniu.  

 

3. Zredaguj ogłoszenie na szkolną stronę internetową, w którym zachęcisz koleżanki i kolegów do 

    obejrzenia pokazu dawnych tańców. Użyj dwóch argumentów. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: Special relationship 2. – Wyjątkowe relacje 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i znam słownictwo (zachowanie); 

 

Otwórz podręcznik na stronie 120 Przepisz do zeszytu i przetłumacz wszystkie słówka wypisane 

czerwonym drukiem. Wykonaj zadania A i C ze strony 120 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=jTzeZm2qBRo
https://www.youtube.com/watch?v=KcouS6ywpK0
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
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5 matematyka Temat: Przekształcenia algebraiczne. 

 

NaCoBeZU: 

• zapisuję wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmien-

nych; 

• obliczam wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych; 

• zapisuję zależności w postaci wyrażeń algebraicznych; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=UHe5W-NT8QE 

Wykonaj w zeszycie zad.2a,b,c str. 47 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

6 w-f Temat: Poznajemy elementy obrony indywidualnej w koszykówce − pomoc w obronie, 

odcinanie, przekazywanie krycia, zastawienie. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem elementy obrony indywidualnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1lXS5wpocYgFCCRfSy5hxe22F7lOittB5/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

Temat: Sprawdź swoją wiedzę! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHe5W-NT8QE
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://drive.google.com/file/d/1lXS5wpocYgFCCRfSy5hxe22F7lOittB5/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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wyrównawcze 

z j.polskiego 

W załączniku PDF znajdziesz zestaw pytań, dzięki którym będziesz mógł sprawdzić, co już wiesz, a 

co wymaga jeszcze powtórzenia przed egzaminem. Odpowiedzi udzielaj ustnie.  

Powodzenia 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Poniedziałek 08.06.2020 – kl. VIII 

Temat: Powtarzamy przed egzaminem - cz. 1. 

 

Powtórz zagadnienia 1–10 https://pistacja.tv/inspiracje/15-powtorka-last-minute-przed-egzaminem 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

 

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). 

https://pistacja.tv/inspiracje/15-powtorka-last-minute-przed-egzaminem
jawty.szkola@op.pl

