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kl. VIII 
 

piątek 15 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat: Wie komme ich zum Bahnhof? 

 

NaCoBeZU; 

• poznaję słownictwo związane z poruszaniem się po mieście; 

• potrafię zapytać jak i wskazać drogę; 

• znam takie zwroty jak: wie komme ich zum/zur…. – jak dojdę do…., wo befindet sich … -

gdzie znajduje się?, in welcher Straße befindet sich… ? – przy jakiej ulicy znajduje się…?; 

 

Notatka do zeszytu: 

Rechts – na prawo/po prawej stronie                     bis zur nächsten Ampel – do następnych świateł 

Links – na lewo/po lewej stronie                             bis zur Kreuzung – do skrzyżowania 

die Straße entlang – wzdłuż ulicy                            immer geradeaus – ciągle prosto 

am Mrktplatz – na rynku                                           über die Brücke – przez most 

an der Tankstelle – na stacji paliw                           am Kino vorbei – obok kina 

 

Przetłumacz na język polski zdania: 

1. In der Stadt gibt es zwei Brücken. 

2. Das Theater befindet  sich in der Friedrichstraße. 

3. Zum Bahnhof kann man mit dem Straßenbahn Nr.9 fahren. 

4. Am Marktplatz befinden sich die Post, zwei Restaurants, das Museum, das Rathaus, die Bank, die 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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Kirche und die Apotheke. 

5. Die Jugedherberge befindet sich in der Blumenstraße. 

6. Im Kastanienweg gegenüber dem Hotel befindet sich die Eisdiele. 

7. Wie komme ich zum Bahnhof? 

8. Geh geradeaus bis zur Ampel  dann am Krankeanhaus vorbei und nach Rechts. 

9. In der Nähe vom Rathaus gibt es eine große Sporthalle. 

10 Nicht weit von meinem Haus befindet sich meine Schule. 

 

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

2 wos Temat: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej – sprawdź się. 

 

Rozwiąż test z podręcznika str. 165. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

nauczyciel20@op.pl 

3 matematyka Temat: Liczba π. Długość okręgu. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam długość okręgu o danym promieniu lub  danej średnicy; 

• obliczam promień  lub średnicę okręgu  o danej długości okręgu; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=DQ174CUmuvE 

Wykonaj w zeszycie zad.4 a,b,c,d str. 243  z podręcznika oraz zad.1 str. 100 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski 
Temat:  O czasowniku z każdej strony – strona czynna, bierna i zwrotna. Przygotowujemy się 

 

kl8jawty@wp.pl 
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do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wyszukać w tekście potrzebne informacje. 

• potrafię rozpoznać konstrukcje strony czynnej i biernej. 

• wiem, co to są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. 

 

1. Koniecznie obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU 

2. Wpisz do zeszytu: 

Czasownik, poza  kategoriami gramatycznymi, posiada jeszcze kategorię strony: 

strona czynna – czasownik wskazuje wykonawcę czynności, będącego tu podmiotem, 

strona bierna – czasownik określa przedmiot wykonywanej czynności, która  występuje tu jako 

podmiot. Orzeczenie w stronie biernej składa się z imiesłowu biernego oraz słowa posiłkowego być 

lub zostać. 

strona zwrotna – podmiot jest wykonawcą i odbiorcą czynności. 

 

Z kategorią strony wiąże się również podział czasowników na dwie grupy: 

Czasowniki przechodnie – czyli takie, które posiadają zarówno stronę bierną, jak  

i czynną, np. położyć, wydać, postawić. 

Czasowniki nieprzechodnie – czyli takie, które nie posiadają strony biernej, np. siedzieć, wisieć, 

pływać. 

3. Wejdź na : https://epodreczniki.pl/a/nie-badz-zdziwiony-ze-czasownik-ma-rozne-

strony/DfvHrWN83  i zapoznaj się z informacjami. Zrób zadania, które potrafisz. Nie przepi-

suj ich do zeszytu. 

 

Informacje zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

https://www.youtube.com/watch?v=o3hbXEgckKU
https://epodreczniki.pl/a/nie-badz-zdziwiony-ze-czasownik-ma-rozne-strony/DfvHrWN83
https://epodreczniki.pl/a/nie-badz-zdziwiony-ze-czasownik-ma-rozne-strony/DfvHrWN83
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5 j.angielski Topic: The Wonders of Nature. 2 – Cudy natury. 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem tekst; 

 

Dla utrwalenia tego co poznałeś/poznałaś na ostatniej lekcji wykonaj całą stronę 76 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

6 doradz. zaw. Temat: Zareklamuj swój zawód. 

 

Zajrzyj na: https://mapakarier.org/paths Zapoznaj się z różnymi zwodami. Postaraj się odpowiedzieć 

na następujące pytania: 

• Co Cię zaskoczyło w danym zawodzie? 

• Które aspekty zawodu są dla Ciebie interesujące? 

• Jakie umiejętności zdobyte na lekcjach mogą być przydatne w codziennej pracy w danym 

zawodzie? 

• Czy przekonałeś się do zawodu, który wcześniej Ci się nie podobał? 

 

Opracuj projekt wybranego zawodu. Zastanów się jaki zawód jest Ci najbliższy, w czym czujesz się 

dobrze. Wykonaj projekt – każdy pomysł jest świetny. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 

 

Drogi Uczniu: 
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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). 

 

 


