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kl. VIII 
 

wtorek 12 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat:  „ Mały Książę” Antoine de Saint- Exupery. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• znam treść lektury. 

• korzystam z różnych źródeł informacji. 

 

1. Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=7 

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury. 

              https://www.memorizer.pl/test/13887/maly-ksiaze/ 

              https://samequizy.pl/maly-ksiaze/ 

              https://www.quizme.pl/quiz/start/1245753046 

              https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/test-z-lektury-maly-ksiaze 

              www.pisupisu.pl     ( wejdź na klasa 8. Są tam trzy testy z Małego Księcia ) 

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informacje zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 

3 informatyka Temat: : Arkusz kalkulacyjny – adresowanie mieszane cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

 

messenger 

discord 

https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=7
https://www.memorizer.pl/test/13887/maly-ksiaze/
https://samequizy.pl/maly-ksiaze/
https://www.quizme.pl/quiz/start/1245753046
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/test-z-lektury-maly-ksiaze
http://www.pisupisu.pl/
mailto:kl8jawty@wp.pl
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• wiem co to jest adresowanie mieszane; 

• potrafię obliczyć procent z danego zbioru; 

• wiem jak przenosić formułę mieszaną do innej komórki;  

 

Do wykonania zadań będzie Ci potrzebny telefon z darmowym pakietem Microsoft Office lub komputer z 

wybranym pakietem biurowym. W zależności od wybranej opcji uruchom program Libre Calc lub 

Microsoft Excel. W grupach maksymalnie 3 osobowych kontynuuj zadanie z poprzedniej lekcji. 

Wykonajcie kolejne punkty z ćw. 1 str. 143. Przypominam, że działacie w grupach 3 (1 grupa = 1 plik dla 

nauczyciela) 

Zapiszcie dokument w bezpiecznym miejscu – na następnej lekcji będziecie kontynuowali wasze prace.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00. 

4 matematyka Temat: Styczna do okręgu - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem co znaczy, że prosta jest styczna do okręgu 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=PQDYYsfB-qs 

 

Wykonaj w zeszycie zad.8 a,b str.236 z podręcznika oraz zad.1 c,d str.97  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

5 chemia Temat: Tłuszcze. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem opisać budowę cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i kwasów tłuszczowych; 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=PQDYYsfB-qs
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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• potrafię sklasyfikować tłuszcze pod względem pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicz-

nego;  

• znam właściwości fizyczne tłuszczów;  

• potrafię zaprojektować doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz nienasycony od nasyconego;  

 

Obejrzyj dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTHG1vXYT2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=bs3Dp0oVJOo 

 

Następnie na podstawie filmów  i treści z podręcznika str.190 – 195  wykonaj zadania 1,2,3,7 str.109,111 w 

zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 13.05.2020 do godziny 20:00 

6 fizyka Temat: Praca klasowa - Optyka. 

 

Proszę rozwiązać: 

Zadanie 1. Narysuj zjawisko cienia 

Zadanie 2. Narysuj zjawisko załamania światła, oznacz  promień padający i załamany, kąt padania i 

załamania, normalną. 

Zadanie 3. Oblicz zdolność skupiającą soczewki, dla ogniskowej : f = 25 cm,  f = 50 cm, f = 5m, f = 10m 

Zadanie 4. Narysuj prawo odbicia, promień padający i odbity, kąt odbicia i padania, opisz zależność między 

kątem odbicia i padania 

Zadanie 5. Narysuj obraz tworzony przez lupę. 

Zadanie 6. Wiązka promieni równoległych do osi optycznej uderza w środek zwierciadła wklęsłego. 

Narysuj, gdzie spotykają się promienie świetlne, po odbiciu od środka zwierciadła wklęsłego. Jest to 

pewien specyficzny punkt – oznaczany dużą literą F. 

 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=bTHG1vXYT2Q
https://www.youtube.com/watch?v=bs3Dp0oVJOo
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

7 w-f Temat: „Nauka strzału piłką na bramkę głową- piłka nożna”. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak wygląda prawidłowa technika strzału piłki głową – w piłce nożnej; 

• cieszę się z zabaw z piłkami; 

• rozwijam swoją zwinność, czucie piłki i przestrzeni; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością: 

https://drive.google.com/open?id=1Xlu1AvfPHKUCFOj0jjiXKkQcac3sPHWk 

 

Dla uczniów chętnych test wiedzy – piłka nożna 

https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.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://drive.google.com/open?id=1Xlu1AvfPHKUCFOj0jjiXKkQcac3sPHWk
https://drive.google.com/open?id=1pFjjw5kg_0V3O9giQDFIjtKV_xNXmr2i
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

