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str. 1 

 

kl. VIII 
 

środa 10 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Próbny egzamin ósmoklasisty. 

 

Pod podanym poniżej linkiem znajdziesz arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty oraz nagraniach do nich. 

W wolnej chwili rozwiąż jak najwięcej zadań. Egzamin coraz bliżej!  

 

https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Ogolnopolski-Probny-Egzamin-Osmoklasisty 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 j.niemiecki Temat: Ich schlage vor, das zu sehen. (Propozycja wycieczki). 

 

NaCoBeZU: 

• znam czasownik vorschlagen – składać propozycje; 

• potrafię złożyć propozycję, przyjąć propozycję lub ją odmówić; 

• znam konstrukcje bezokolicznikowe z „zu” i bez” zu”; 

 

Aby lepiej zrozumieć  konstrukcje bezokolicznikową z „zu” zapraszam do krótkiego filmiku, który kryje się 

pod tym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=fbF0dr3XgVE  proszę skopiować ten link do swojej 

przeglądarki internetowej. 

Myślę, że już wiesz na czym polega budowa zdań z bezokolicznikiem z „zu” tera dowiesz się w jaki sposób 

przyjąć, lub odrzucić propozycję: 

Przyjęcie propozycji - Zustimmung 

- gute Idee – świetny pomysł / das ist eine gute Idee – to jest świetny pomysł 

- Ich bin dafür – jestem za 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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- das finde ich Toll – uważam, że to jest świetne 

Odrzucenie propozycji – Ablehnunung 

- das ist nich so gute Idee – to nie jest fajny pomysł 

- das finde ich langweilig – uważam, że to jest nudne 

- ich bin dagegen – jestem przeciw 

- tut mir leid, aber ich kann nich – przykro mi, ale nie mogę 

- Ich will/möchte lieber… - wolałałabym ….. 

 

Zadanie domowe 

Przetłumacz następujący dialog na język polski, ułóż swój dialog posługując się słownictwem z podręcznika ze 

strony 74 z zadania 1. 

A. Was machen wir am Wochenende.  

Ich schlage vor, ins Museum zu gehen. 

B. Oh, Nein! Dort sterbe ich vor Lageweile. Ich möchte lieber ins Kino gehen. 

A. Ok, das ist ganz gute Idee. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

3 biologia Temat: Zwierzęta wokół nas. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię określić gatunek  zwierząt na podstawie jej wyglądu, używając dostępnych źródeł wiedzy; 

 

Poszukaj w swojej pamięci jakie zwierzęta spotykałeś w swojej najbliższej okolicy zamieszkania lub będąc na 

spacerze zaobserwuj świat zwierząt. Wypisz do zeszytu od 5 – 10 zwierząt spotkanych przez Ciebie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 
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4  geografia Temat : Przez kontynenty i kraje. 

 

NaCoBeZU: 

• znam warunki życia na wszystkich kontynentach; 

 

Wyobraź sobie, że możesz zamieszkać na dowolnym kontynencie. Napisz w zeszycie 3 zdania na jakim 

kontynencie w jakim kraju chciałabyś/ chciałbyś zamieszkać i dlaczego.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 historia Temat: Wyzwania współczesnego świata. 

 

NaCoBeZU: 

• znam obecne zagrożenia cywilizacyjne; 

• potrafię przewidzieć z czym będziemy musieli się mierzyć w najbliższej przyszłości; 

 

Na podstawie wiedzy ogólnej napisz z jakimi nowymi wyzwaniami będziemy musieli zmierzyć się jako 

społeczeństwo. Uwzględnij problem przeludnienia, zaśmiecenia planety i cyfryzacji. 

 

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

 

messenger 

discord 

6 j.angielski Topic: Special relationship 3. – Wyjątkowe relacje 3. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst i znam słownictwo (zachowanie); 

 

Otwórz podręcznik na stronie 122 Przepisz do zeszytu i przetłumacz wszystkie słówka wypisane czerwonym 

drukiem. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 
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Wykonaj zadanie A str. 122 z podręcznika oraz ramkę „Skills Booster” str. 86 z ćwiczeń. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

7 religia Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

 

Postaraj się wziąć udział w procesji Bożego Ciała. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Bal VIII klasy. 

 

Zastanów się jakie zachowania są mile widziane podczas balu VIII klasy, a jakie nie przystoi. Uwzględnij swój 

wiek, obecnych gości, oraz wszechobecną cyfryzację (zwłaszcza telefony z kamerą). 

 

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). 
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