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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Inne groźne przypadki – pomoc tonącym. 

 

NACOBEZU 

• wiem, jak udzielić pierwszej pomocy w wypadku osób tonących; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 115. 

 

Pierwsza pomoc w przypadku osób tonących. 

• pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie; 

• po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody układamy ją na wznak ( na plecach ) 

sprawdzamy oddech; 

• jeśli brak oddechu to wykonujemy 5 wdechów powietrza; 

• następnie wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej; 

• dwa wdechy powietrza; 

• powtórnie 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwa wdechy powietrza  

Tak przez minutę, jeżeli jesteśmy sami i dzwonimy po pogotowie.  

 

Jak jest nas więcej do pomocy to wtedy jedna osoba udziela pomocy druga dzwoni po pomoc).  

Pamiętaj: Resuscytację wykonujemy do odzyskania oddechu u poszkodowanego, przyjazdu karetki 

pogotowia lub utraty sił jeżeli jesteśmy sami. 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
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2 wos Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – powtórzenie. 

 

NaCoBeZU: 

• znam organy władzy ustawodawczej; 

• znam organy władzy wykonawczej; 

• znam organy władzy sądowniczej; 

• wiem, co to jest konstytucja. 

 

Proszę przypomnieć sobie organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz poczytać 

na temat konstytucji.  

 

nauczyciel20@op.pl 

3 j.polski Temat: Melchior Wańkowicz „ Ziele na kraterze”, „ Tędy i owędy”.  Przygotowanie do 

egzaminu  ósmoklasisty. 

      NaCoBeZU: 

• znam treść lektur. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

             https://www.youtube.com/watch?v=pzQmG6sKP3c 

             https://www.youtube.com/watch?v=vRAH-k1jmPc 

2. Zapoznaj się informacjami. Zrób z nich notatkę do zeszytu. 

            „Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza – kartka z lektury 

„Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza to utwór, którego akcja obejmuje lata 1919–1946. 

Toczy się w wielu miejscach: w Polsce (na Kresach, w Warszawie, w Wielkopolsce), we Francji, 

Anglii, Rumunii, na Cyprze, w Palestynie i Ameryce. 

 Autor przedstawia w książce losy swojej rodziny, narodziny i dorastanie córek: Krystyny i 

Marty. Nawiązuje do wydarzeń II wojny światowej i powstania warszawskiego. 

1. Narodziny Krysi (1919 r.). 

 

kl8jawty@wp.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=pzQmG6sKP3c
https://www.youtube.com/watch?v=vRAH-k1jmPc
mailto:kl8jawty@wp.pl
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2. Przyjście na świat Marty (1921 r.). 

3. Beztroskie życie dziewczynek w siedzibach krewnych w Wielkopolsce i na Kresach. 

4. Zamieszkanie rodziny w Domeczku – warszawskiej willi na Żoliborzu (1927 r.). 

5. Codzienne życie pod okiem kochających rodziców. 

6. Rodzinne podróżowanie. 

7. Dorastanie w tradycji patriotycznej i obywatelskiej. 

8. Samodzielne zwiedzanie Francji przez dziewczęta (1938 r.). 

9. Wybuch II wojny światowej i rozdzielenie się rodziny. 

10. Wojenny pobyt mamy i Krysi w Warszawie. 

11. Studia Marty w Filadelfii. 

12. Tułaczka Kinga: Cypr, Palestyna, Bliski Wschód. 

13. Śmierć Krystyny w powstaniu warszawskim. 

14. Dołączenie Królika do męża w Nowym Jorku (1945 r.). 

15. Przykładowy plakat poświęcony reportażowi 

                                                       „Tędy i owędy” 

Przykładowy plakat poświęcony reportażowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reportaż 

– gatunek publicystyczno-literacki 

stanowi relację/sprawozdanie  
z prawdziwych wydarzeń 

autor – uczestnikiem  
lub świadkiem wydarzeń 

prawdziwe postacie i miejsca 
autor – bezstronny 
 lub subiektywny 

może zawierać cytaty, 
wypowiedzi świadków zdarzenia 

może być napisany w czasie 
teraźniejszych (co nadaje tempa akcji) 

może zawierać różnorodne formy 
narracyjne, np. opis, wywiad, 

charakterystykę postaci, 

wspomnienie. 
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Informacje zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 j.angielski Topic: Knowledge checking worksheet  – Unit 6. Karta pracy sprawdzająca wiedzę z 6 

rozdziału. 

 

Poniżej jest karta pracy z rozdziału 6, która sprawdzi Twoją wiedzę. Rozwiąż ją samodzielnie do 

godziny 18. Możesz odesłać uzupełniony plik albo zrobić zdjęcie jak już skończysz. Jeżeli nie masz 

takich możliwości, rozwiąż to na zwykłej kartce i prześlij zdjęcia. Powodzenia! Good luck! 

 

Unit 6 worksheet 

1. Circle the correct option. 

 

1 I was cooking / cooked / cooks dinner when I heard the doorbell. 

2 She boiling / was boiling / boiled the potatoes and then fried the meat. 

3 They gave us the menu, but then we waited / were waiting / wait 40 minutes to order. 

4 When we tried the food, it was tasting / taste / tasted horrible! 

5 While I chopped / was chopping / chop the vegetables, I cut my hand. 

 

 

2.Complete the sentences. Use the Past Simple or Past Continuous form of the verbs. 

bite     choose     fry     mix     peel 

1 The chef chopped up all the vegetables and then .................................... them in oil.  

2 While I .................................... the ingredients together, I dropped the bowl on the floor. 

3 He .................................... the carrots when the knife broke. 

4 I asked for the chicken and chips, and Diane .................................... the fish with potatoes. 

5 She .................................... into the chilli, but it was so spicy, she couldn’t finish it. 

 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com
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3.Complete the sentences. Use the correct form of the words. 

choose     custom     decide     mix     taste 

1 They took a long time to make a ......................... about where to eat. 

2 She is very ......................... and only eats particular vegetables. 

3 There were more than ten ......................... waiting to be served. 

4 He chopped up all the vegetables and then ......................... them together to make a salad. 

5 The pasta I ordered was overcooked and completely ......................... . 

 

4.Read the text. Fill in gaps 1–3, using Polish. Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1–3 w języku 

polskim. 

Trendsetters Bistro 

Come to the trendiest place in town for healthy food at a price you can afford. Choose from our wide 

variety of dishes, both traditional and modern. Expect unusual tastes and a blend of many exotic fla-

vours. Try one of our speciality pizzas with vegetables from around the world … or maybe spicy 

grilled aubergine with Indian herbs and jasmine rice. 

Call Katy now to book your table: 03558 367 913 

Visit our website for full menu: www.trendsetters.uk 

Czy wiecie, że najmodniejszą knajpką w mieście jest Trendsetters Bistro? I mnie skusiła sława tego 

miejsca. Trzeba przyznać, że mają bogate menu. Potrawy gwarantują doznania – smakują naprawdę 

(1) ...........................................................! Wybredni smakosze znajdą tu wyszukane propozycje, ta-

kie jak (2) ...........................................................w przyprawach, podawany z ryżem jaśminowym. 

Jeśli więc szukasz przytulnego miejsca, serwującego doskonałą kuchnię, (3) 

..........................................................., dzwoniąc pod numer 03558 367 913. 

 

5.Match words 1–4 with their definitions/ synonyms (a–d). Dopasuj wyrazy 1–4 do ich defini-

cji/ synonimów (a–d). 

1 stir  

http://www.trendsetters.uk/
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2 bland  

3 peel  

4 fried  

a cooked in oil 

b without much taste 

c to mix several different ingredients together 

d to take the skin off a fruit or vegetable 

 

6.Translate into English. Przetłumacz na język angielski 

kurczak –  

rogalik –  

kuchnia-  

głodny – 

mieszać – 

pyszny – 

jajka – 

ryż – 

5 matematyka Temat: Styczna do okręgu. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem co znaczy, że prosta jest styczna do okręgu 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.234 – 235. 

 

Obejrzyj film :  https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY 

 

Wykonaj w zeszycie zad.4 a str. 235 z podręcznika 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Wykonaj zad. 1a, b  str. 97  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 w-f Temat: Poprawiamy kondycję – trening całego ciała w domu. 

 

NaCoBeZU: 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń; 

• poprawiam kondycję; 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat: Męczące –izmy i sympatyczne –nimy. 

 

W poniższej interaktywnej prezentacji  znajdziecie powtórzenie z  zakresu rodzajów wyrazów.  Na 

poszczególnych stronach umieszczone są ruchome ikonki, które przekierowują do filmów 

edukacyjnych oraz do interaktywnych ćwiczeń. Aby nie ominąć żadnego ćwiczenia, kliknij w 

ruchomą ikonkę znajdującą się na każdej stronie w prawym, górnym rogu. 

https://view.genial.ly/5e71d75bdbedfc06186c6b9f/presentation-slownictwo 

 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Temat: Wyrażenia algebraiczne – ćwiczenia. 

 

Poćwicz: 

https://learningapps.org/9563455 

https://learningapps.org/9585120 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

 

Drogi Uczniu: 

https://drive.google.com/open?id=1DSEzOHQtgWyO826YdlZUGx9aaKoBdCi0
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://view.genial.ly/5e71d75bdbedfc06186c6b9f/presentation-slownictwo
https://learningapps.org/9563455
https://learningapps.org/9585120
jawty.szkola@op.pl
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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). 


