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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Czytanie ze zrozumieniem i znajomość środków językowych. 

 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH  

Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki w zdaniach 1–4 zgodnie z treścią tekstu.  

UWAGA!  

Luki należy uzupełnić w języku polskim. To: Marta New message Dear Marta, I’m spending my holidays at 

my grandparents’ place in the small town of Wexford, about 90 miles south from Dublin. You won’t believe 

what happened when I arrived. My grandparents’ neighbours have their own restaurant. This year they are very 

busy and need extra people to serve customers. So when they met me, they offered me a part-time job. At first, 

I wasn’t sure whether to accept it or not, but my grandpa said that at the age of sixteen I could try to earn my 

own money. So I agreed. They asked me to work at the sandwich bar. My duties are quite simple. I use fresh 

vegetables, meat, bread or club rolls and make take-away sandwiches. I always start working when the 

restaurant opens at 10 am and finish at 3 pm. I could work longer but I think five hours a day is enough. This 

leaves me some time to hang out with the other kids in the neighbourhood and do some sightseeing. I’ve 

already bought some clothes with the money I’ve earned. I hope to save enough for a new MP4 player. 

Anyway, I enjoy working here. The bosses are very kind to me and they are happy I work for them. I’ll write to 

you soon. Take care, Jane  

1. Jane przebywa w mieście usytuowanym 90 mil ___________________________________ od Dublina.  

2. Jane dostała wakacyjną pracę w restauracji należącej do ___________________________________ .  

3. W restauracji Jane zajmuje się ___________________________________ .  

4. Jane pracuje ___________________________________ dziennie.  

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 
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5. Za zarobione pieniądze Jane kupiła ___________________________________ 

 

 

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH  

Przeczytaj tekst. Uzupełnij luki 1−3 zgodnie z treścią tekstu.  

UWAGA! Luki należy uzupełnić w języku angielskim.  

Mobike in Manchester  

Are you visiting Manchester? Do you want to travel round the city by bike? Manchester Mobike is the answer!  

• One thousand bikes around the city!  

• Simply download the app onto your smartphone and register.  

• The app will tell you where the nearest bike is.  

• Just 50p for half an hour!  

• When you’ve finished your ride, leave the bike wherever you like for the next person.  

1. To register for the service, users need to have a ___________________________.  

2. For 50p, you can ride for ___________________________ minutes.  

3. Just ___________________________ for someone else to use at the end of your journey. 

 

 

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH  

Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens 

zdania wyjściowego (1–4). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych 

fragmentów zdań.  

UWAGA!  

Nie zmieniaj formy podanych wyrazów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w 

to wyraz już podany.  

1.You are not allowed to bring food to the computer lab. MUST  

You ___________________________________ food to the computer lab.  



Lekcje kl. 8 – 13.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 3 

 

 

2.I want to be an IT specialist in the future. LIKE  

 

I ___________________________________ be an IT specialist in the future.  

 

3. Maths isn’t as difficult as physics. MORE  

               Physics is ___________________________________ maths.  

 

4.The teacher says we should use a pencil to write this test. WITH  

The teacher says we should write this test ___________________________________ . 

2 j.niemiecki Temat: Extreme Sportarten – Projekte. (sporty ekstremalne – projekt). 

 

NaCoBeZU: 

• pracuję metodą projektu; 

• potrafię wypowiedzieć się na temat sportów ekstremalnych uprawianych przez rówieśników; 

 

Sporty ekstremalne. Przygotujcie reportaż na temat sportów ekstremalnych uprawianych przez waszych 

rówieśników w formie filmu, gazety, plakatu, projektu multimedialnego. (forma dowolna) 

Słownictwo, i pytania które możesz wykorzystać tworząc swój projekt: 

Wer tainiert der Sportart? – kto uprawia ten rodzaj sportu? 

Wann? – kiedy 

Wo? – gdzie 

Warum Trainiert er/sie diese Sportart? – dlaczego on/ona trenuje akurat ten rodzaj sportu 

Seit wann? – od kiedy 

Mit wem ? – z kim 

Was kostet das? – ile to kosztuje 

Was braucht er/sie? Czego on/ona potrzebuje 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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Wskazówki do waszego projektu znajdziecie w podręczniku na stronie 46 punkt C. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00. 

3 biologia Temat: Powtórzenie wiadomości – Człowiek i środowisko. 

 

Wykonaj Sprawdź, czy potrafisz str.94 – 95 w zeszycie ćwiczeń, a następnie Quiz, w którym sprawdzisz swoją 

wiedzę:  https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-8-dzial-4-czlowiek-i-srodowisko-

puls-zycia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00 

 

20 maja Praca klasowa z działu - Człowiek i środowisko. 

Zakres treści w podręczniku str. 137 – 172. 

 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

4  geografia Temat : Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki. 

 

NaCoBeZU: 

• znam położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy i Arktyki; 

• potrafię wyjaśnić konieczność zachowania statusu Antarktydy określonego Traktatem Antarktycznym; 

• znam znaczenie terminów: góra lodowa, lądolód, pak lodowy, lodowiec szelfowy, nunatak; 

• charakteryzuje położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy oraz wyjaśnia konieczność zachowania 

jej statusu określonego Traktatem Antarktycznym;   

• umiem wymienić gatunki roślin i zwierząt  na obszarach Arktyki i Antarktyki;  

• potrafię scharakteryzować klimat Antarktydy i Arktyki; 

• wiem jakie ludy zamieszkują Arktykę i jakie są warunki ich życia;  

• umiem omówić zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych; 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-8-dzial-4-czlowiek-i-srodowisko-puls-zycia
https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-8-dzial-4-czlowiek-i-srodowisko-puls-zycia
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Obejrzyj dwa filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE 

https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo 

 

Na podstawie filmów i treści z podręcznika str.172 – 177  wykonaj zadania 1,2,3,4 str.80,81 w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00 

5 historia Temat: Początek III RP. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem czym było ZOMO; 

• znam konsekwencje pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; 

• wiem czym jest skrót SB; 

 

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=fXEUNBWPeWs oraz podręcznika str. 226 – 229 

odpowiedz na pytania: 

1. Czym był okrągły stół? 

2. Co wydarzyło się w Magdalence? 

3. Jaka partia wygrała wybory w 1989r?  

 

Dla chętnych – opisz najważniejsze informację zawarte w filmie.  

 

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

 

messenger 

discord 

 

 

6 j.angielski Topic: The Wonders of Nature. – Cudy natury.  

https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE
https://www.youtube.com/watch?v=onBCb8lttwo
https://www.youtube.com/watch?v=fXEUNBWPeWs
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NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst; 

• znam słownictwo; 

 

Otwórz podręcznik na stronie 104. Przetłumacz w zeszycie na język polski słowa z zadania A oraz z ramki 

„word focus”. 

 

Ex.C page 104 – podręcznik 

Przeczytaj tekst „Podwodne miasta”. Napisz w zeszycie gdzie mógłbyś/mogłabyś znaleźć taki tekst. W gaze-

cie, w książce, a może w innym miejscu? 

 

Ex. E page 106 – podręcznik 

Na początek przeczytaj ramkę „Skills Explorer” na stronie 107. Następnie w zeszycie wykonaj zadania „Skills 

Booster”. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

 

messenger 

 

drnprystasz@gmail.com 

7 religia Temat: Świętość Boga. 

 

Naucz się z książeczki do nabożeństwa „Chwała na wysokości Bogu”. 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Nasze klasowe sukcesy. 

 

Zastanów się co udało Ci się osiągnąć w tym roku? Co jeszcze masz w planach? 

messenger 

discord 

 

Drogi Uczniu: 
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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). 

 


