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kl. VIII 
 

poniedziałek 18 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Inne groźne przypadki – porażenie prądem. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem udzielić pierwszej pomocy w wypadku osób porażonych prądem; 

 

Podręcznik str. 116 

 

Pamiętaj! 

Do osoby poszkodowanej, przy której znajdują się urządzenia elektryczne, kable nie można podejść 

zanim nie zostanie wyłączone zasilanie elektryczne. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 wos Temat: Organizacje międzynarodowe. 

 

NaCoBeZU: 

• znam cel działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych; 

• znam cel działalności Paktu Północno-atlantyckiego; 

 

Podręcznik str. 168 – 171 

 

Zapisz w zeszycie – w jakim celu powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych i Pakt Północno – 

atlantycki. 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać do 20.05.2020 do godziny 20:00 

3 j.polski Temat: „ Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam treść lektury. 

• Korzystam z różnych źródeł informacji. 

• Potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Koniecznie obejrzyj ( wysłuchaj) : 

            https://www.youtube.com/watch?v=5Etb5wvYvUA 

            https://www.youtube.com/watch?v=H7-Zc22ldYE 

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

           http://testwiedzy.pl/test/6400/latarnik.html 

           https://www.memorizer.pl/test/13255/latarnik---henryk-sienkiewicz/ 

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

           https://funtest.pl/test/latarniklektura/  

           https://samequizy.pl/quiz-lektury-latarnik/ 

           https://quizizz.com/admin/quiz/5c9a352d7609b4001ae6647e/latarnik-test-z-lektury 

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

4 j.angielski Topic: The Wonders of Nature(vocabulary). – Cudy natury(słownictwo). 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem użyć słownictwa (natura) 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=5Etb5wvYvUA
https://www.youtube.com/watch?v=H7-Zc22ldYE
http://testwiedzy.pl/test/6400/latarnik.html
https://www.memorizer.pl/test/13255/latarnik---henryk-sienkiewicz/
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/latarnik-test
https://funtest.pl/test/latarniklektura/
https://samequizy.pl/quiz-lektury-latarnik/
https://quizizz.com/admin/quiz/5c9a352d7609b4001ae6647e/latarnik-test-z-lektury
mailto:kl8jawty@wp.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
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Otwórz podręcznik na stronie 106. Zapisz i przetłumacz na język polski wszystkie słowa, które są na 

czerwono.  

Obowiązkowo dla wszystkich na ocenę! 

Wykonaj zadania A,B,C ze strony 106 z podręcznika. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 matematyka Temat: Liczba π. Długość okręgu - ciąg dalszy. 

 

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=lcOkwOcvkow 

 

Wykonaj w zeszycie zad.4 e, f, g, h str. 243 z podręcznika. 

Wykonaj zad. 3 str. 100 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

6 w-f Temat: Skok w dal. 

NaCoBeZU: 

• wykonuję rozgrzewkę do skoku w dal 

• określam, jakie są zasady pomiaru skoku w dal 

• znam pojęcia „strefa odbicia „, „spalony” 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl
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Proszę o zapoznanie się z filmem oraz podstawowymi zasadami skoku w dal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 

Zapisz słowa, które kojarzą Ci się ze skokiem w dal. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 19.05.2020 do godziny 20:00. 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat:  Ortograficzne  łamigłówki. Powtórka przed egzaminem. 

 

Niebawem egzamin! 

Powtórz zasady ortograficzne, ponieważ w zadaniach testowych może pojawić się takie polecenie. 

Nie wystarczy wiedzieć, jak zapisać dany wyraz, należy uzasadnić jego pisownię. 

Powodzenia! 

 

Proszę, abyście wykonali ćwiczenia znajdujące się w poniższym linku: 

https://view.genial.ly/5eabbd6c32376f0d7de3850c/presentation-ortografia-dla-8 

 

Prześlij przykłady, które zapisałeś w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. 

 

Poćwicz do egzaminu: 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-3_80_560 

 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-4_80_561 

 

messenger 

jawty.szkola@op.pl 

 

Drogi Uczniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://view.genial.ly/5eabbd6c32376f0d7de3850c/presentation-ortografia-dla-8
https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-3_80_560
https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-4_80_561
jawty.szkola@op.pl
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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). 


