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poniedziałek 15 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie. 

 

NaCoBeZU: 

• znam rodzaje komunikacji; 

• znam zasady dobrej komunikacji; 

• wiem, co to jest asertywność; 

• znam zasady negocjacji; 

 

Podręcznik str. 138 – 145. 

Czy porozumiewanie się między ludźmi ma wpływ na nasze zdrowie? Konflikty skracają życie. 

Dlaczego? Stres. Choroby cywilizacyjne już znacie. Do przeczytania w podręczniku. 

 

Powodzenia na egzaminie. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 wos Temat: Ustroje polityczne na świecie – powtórzenie. 

 

Do przypomnienia: 

1. Rodzaje ustrojów politycznych (demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm). 

2. Rodzaje demokracji (bezpośrednia, pośrednia, konstytucyjna). 

3. Monarchie i republiki. 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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3 j.polski Temat: Egzamin ósmoklasisty. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć. 

 

NACOBEZU 

1. potrafię korzystać z różnych źródeł wiedzy. 

 

1. Koniecznie wysłuchaj i obejrzyj!  To Ci się przyda! 

 https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg  

 https://www.youtube.com/watch?v=MM2eiaqXfYA  

 https://www.youtube.com/watch?v=s53H-TI_hwY  

 https://www.youtube.com/watch?v=5di-ZC43yhM  

 https://www.youtube.com/watch?v=1iYcOugiCkk  

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

 

Dzisiaj nie wysyłaj informacji zwrotnej. 

Zrelaksuj się słuchając ulubionej muzyki!  

Życzę powodzenia i trzymam kciuki! Oby ten egzamin stał się początkiem czegoś 

wyjątkowego….. 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: Unit 8 review. – Dział 8 powtórzenie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i znam słownictwo (zachowanie); 

 

W ramach powtórzenia wiadomości z działu 8 wykonaj zadania A, B ze strony 132 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg
https://www.youtube.com/watch?v=MM2eiaqXfYA
https://www.youtube.com/watch?v=s53H-TI_hwY
https://www.youtube.com/watch?v=5di-ZC43yhM
https://www.youtube.com/watch?v=1iYcOugiCkk
https://www.youtube.com/watch?v=OQecDiiQNVU
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
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5 matematyka Temat: Proporcje. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję podział proporcjonalny; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=BpxhX_4x7rU 

Wykonaj w zeszycie zad. 1 a, b str. 58 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

6 w-f Temat: Pozytywne aspekty jazdy na rolkach. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem pozytywne aspekty jazdy na rolkach;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• znam technikę wykonywania jazdy na rolkach; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1rIRFn46ZBioT42BJOh3dvPKeJrWbuVXS/view?usp=sharing 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat: „Ziele na kraterze”- utrwalenie wiadomości. 

 

Zapoznajcie się z prezentacją, która zawiera skrót najważniejszych informacji dotyczących  utworu 

Melchiora Wańkowicza. 

https://view.genial.ly/5eac41b9eacf4c0d6716509f/presentation-ziele-na-kraterze-melchior-

wankowicz-kl-viii?fbclid=IwAR36Or0MXaBPXXo-NrUV4Fy-uDySOrh-

17CfLVeMOdEV_64NY9SkCcaWiTY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpxhX_4x7rU
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://drive.google.com/file/d/1rIRFn46ZBioT42BJOh3dvPKeJrWbuVXS/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
https://view.genial.ly/5eac41b9eacf4c0d6716509f/presentation-ziele-na-kraterze-melchior-wankowicz-kl-viii?fbclid=IwAR36Or0MXaBPXXo-NrUV4Fy-uDySOrh-17CfLVeMOdEV_64NY9SkCcaWiTY
https://view.genial.ly/5eac41b9eacf4c0d6716509f/presentation-ziele-na-kraterze-melchior-wankowicz-kl-viii?fbclid=IwAR36Or0MXaBPXXo-NrUV4Fy-uDySOrh-17CfLVeMOdEV_64NY9SkCcaWiTY
https://view.genial.ly/5eac41b9eacf4c0d6716509f/presentation-ziele-na-kraterze-melchior-wankowicz-kl-viii?fbclid=IwAR36Or0MXaBPXXo-NrUV4Fy-uDySOrh-17CfLVeMOdEV_64NY9SkCcaWiTY
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Powodzenia na egzaminach 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Poniedziałek 15.06.2020 – kl. VIII 

Temat: Powtarzamy przed egzaminem - cz. 2. 

 

Powtórz zagadnienia 11–17 https://pistacja.tv/inspiracje/15-powtorka-last-minute-przed-egzaminem 

 

messenger 

jawty.szkola@op.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://pistacja.tv/inspiracje/15-powtorka-last-minute-przed-egzaminem
jawty.szkola@op.pl

