
Lekcje kl. 8 – 14.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 1 

 

kl. VIII 
 

czwartek 14 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem , jakie mogą być wzajemne położenia dwóch okręgów; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.238. 

Obejrzyj film :  https://www.youtube.com/watch?v=GQaMRWx1K-k 

 

Wykonaj w zeszycie zad.3 a, b  str. 239 z podręcznika. 

Wykonaj zad. 3 str. 98  w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 fizyka Temat: Natężenie prądu elektrycznego. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam pojęcie ładunku, czasu i  natężenia; 

 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.46 – 47. 

Sporządzić krótką notatkę o: czym jest natężenie prądu elektrycznego, odpowiedni wzór, opis 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=GQaMRWx1K-k
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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jednostek we wzorze – wszystko jest w tekście. 

 

Obejrzyj materiał: https://www.youtube.com/watch?v=SF-a1NLACC8 

Rozwiąż zad.4 a,b str.48 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 15.05.2020 do godziny 20:00 

3 historia Temat: Powtórzenie wiadomości dział V  

 

Przygotuj się do pracy klasowej. Powtórz w szczególności: 

1. Co wydarzyło się w Polsce w latach 70? 

2. Jakie były osiągnięcia gospodarcze Gierka? 

3. Kiedy i w jakich okolicznościach powstała Solidarność? 

4. Czym był i co wprowadził Stan wojenny? 

5. Kiedy powstała III RP? 

 

messenger 

discord 

4 chemia Temat: Białka. 

 

NaCoBeZU: 

• znam definicje, co to są białka; 

• znam pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; 

• potrafię opisać różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek; 

• umiem zaprojektować  doświadczenia pozwalające wykryć obecność białka za pomocą stę-

żonego roztworu kwasu azotowego(V) w różnych produktach spożywczych; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 196 - 201 wykonaj  ćwiczenia 9,10,16 str.112,115 w 

 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=SF-a1NLACC8
https://www.youtube.com/watch?v=3f0GrTdWyrQ
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
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zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 18.05.2020 do godziny 20:00 

 

Osoby chętne i zainteresowane zapraszam do przeglądnięcia strony: 

https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/Di56UwmTx 

5 j.polski Temat: „ Opowieść wigilijna” Charles Dickens. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• znam treść lektury. 

• korzystam z różnych źródeł informacji 

 

1. Obejrzyj filmik: 

             https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U 

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

            http://testwiedzy.pl/test/3290/opowiesc-wigilijna.html 

            https://www.memorizer.pl/test/13058/opowiesc-wigilijna/  

            https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/opowiesc-wigilijna-test 

            https://samequizy.pl/opowiesc-wigilijna-test-z-lektury/ 

            https://funtest.pl/test/opowiesc-wigilijna/ 

3. Wyniki z testów  zapisz w zeszycie. 

 

Informacje zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

kl8jawty@wp.pl 

6 

 

 

w-f 

 

Temat: Omawiamy czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie, 

samopoczucie. 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/Di56UwmTx
https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U
http://testwiedzy.pl/test/3290/opowiesc-wigilijna.html
https://www.memorizer.pl/test/13058/opowiesc-wigilijna/
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/opowiesc-wigilijna-test
https://samequizy.pl/opowiesc-wigilijna-test-z-lektury/
https://funtest.pl/test/opowiesc-wigilijna/
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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7 w-f 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię omówić  czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie’ 

samopoczucie; 

• wykonuję ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• dobieram odpowiedni strój do ćwiczeń; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1IZ6Aoc3sA6tWGSxI35UAkEAZhmEAk3a_ 

 

Następnie proszę wykonać ćwiczenia umieszczone poniżej w linku: 

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

 

Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i ogólnorozwojowe (ćwiczenia z przyborem w domu). 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wykonać ćwiczenia ogólnorozwojowe; 

• rozwijam swoją koordynacje ruchową; 

• doskonalę ćwiczenia koordynacyjne oraz ogólnousprawniające z przyborem; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

8 religia Temat: „Oto dzień, który dał nam Pan”.  

https://drive.google.com/open?id=1IZ6Aoc3sA6tWGSxI35UAkEAZhmEAk3a_
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe
https://drive.google.com/open?id=1ZLrQ3rzv7UDTNqgDxIVQ5YkrUQ2wGQQd
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Pomyśl i napisz: W jaki sposób Katolik powinien przeżywać niedziele i święta? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 17.05.2020 do godziny 20:00 

nauczycielejawty@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). 

 

mailto:nauczycielejawty@wp.pl

