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kl. VIII 
 

wtorek 09 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Rozprawka. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię napisać rozprawkę. 

• potrafię podać stosowne argumenty. 

• znam treść lektur obowiązkowych. 

 

1. Obejrzyj filmik: 

     https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c  

     https://www.youtube.com/watch?v=DxGft4Hxo1w  

 

2. Wysłuchaj: 

    https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A  

    https://www.youtube.com/watch?v=oY3lD2mDtPU  

 

3. Rozprawka 

 

W trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę i siłę, by walczyć. 

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, w jaki sposób sytuacja zagrożenia wpłynęła na postawę 

wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. 
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 informatyka Temat: Tworzymy stronę internetową cz. 4. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak zrobić przycisk z napisu; 

• wiem w jaki sposób edytować obiekty menu; 

• potrafię edytować RWD strony; 

 

Kontynuuj pracę z poprzedniego tygodnia. Do wykonania zadań na tej lekcji będzie Ci potrzebny 

komputer z dostępem do Internetu. Po edycji podstron kontynuuj pracę nad RWD oraz na zamianę 

tekstu z numerem telefonu na interaktywny przycisk.   

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

4 matematyka Temat: Przekształcenia algebraiczne - zadania. 

 

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=POFAeWRSoio 

Wykonaj w zeszycie zad.14a,b str. 49 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 
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5 chemia Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym w naszym pożywieniu. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię  wyodrębnić poszczególne substancje biologiczne w spożywanym pokarmie;   

 

Weź 2 produkty spożywcze: jeden w stanie stałym a drugi w płynnym.  

Wypisz jaki mają one skład – teraz wiesz co jesz.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 fizyka Temat: Przykłady obwodów elektrycznych - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam jak podłączyć amperomierz i woltomierz; 

• rozróżniam obwody szeregowe i równoległe; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=7vQo-bGFVJs 

Rozwiąż zadanie 2 str. 62 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 12.06.2020 do godziny 20:00. 

 

jarmatzp@adres.pl 

7 w-f Temat: Nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  nowoczesne formy aktywności fizycznej przy muzyce wzmacniające i doskonalące 

wydolność organizmu;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  
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• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing 

 

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://drive.google.com/file/d/1JrBqW6sHva4Uxxro4WhrKs9ujIhwOS5G/view?usp=sharing

