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wtorek 19 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: „ Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam treść lektury. 

• Korzystam z różnych źródeł informacji. 

• Potrafię rozwiązywać testy online. 

 

Zadania do wykonanie: 

1. Obejrzyj filmiki  (bardzo przydatne zwłaszcza dla uczniów, którzy nie czytali lektury) 

https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc 

https://www.youtube.com/watch?v=H2WMl_8XXtA 

https://www.youtube.com/watch?v=7aNv-

PFqR8c&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=3oOD0K4lSm0 

https://www.youtube.com/watch?v=YCcLnmRP67A 

https://www.youtube.com/watch?v=na-zAlSISW4 

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

http://testwiedzy.pl/test/597/pan-tadeusz.html 

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

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,129662,13537,pan-tadeusz-test-ze-znajomosci-

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 
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lektury.html 

https://www.memorizer.pl/test/2833/pan-tadeusz/ 

https://ostatnidzwonek.pl/pan-tadeusz/test-0.html 

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

3 informatyka Temat: Tworzymy stronę internetową. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wybrać szablon strony; 

• wiem w jaki sposób edytować obiekty menu; 

• potrafię zapisać i opublikować roboczą stronę; 

 

Do wykonania zadań na lekcji będzie Ci potrzebny komputer z dostępem do Internetu. Wejdź na 

stronę https://webwavecms.com/ i zarejestruj się. Możesz obejrzeć poradnik 

https://www.youtube.com/watch?v=abohnpsfOL0. Wybierz szablon i pomyśl o czym chciałbyś 

zrobić swoją stronę. Możesz zacząć pracę, będziesz ją kontynuował na kolejnych lekcjach.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

4 matematyka Temat: Liczba π. Długość okręgu - zadania. 

 

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=WO8-8G8LW0w 
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Wykonaj w zeszycie zad.5 b str. 243  z podręcznika 

Wykonaj zad. 7a  str. 101 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 chemia Temat: Sacharydy. 

 

NaCoBeZU: 

• umiem wymienić pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów (węglo-

wodanów); 

• potrafię sklasyfikować  cukry na proste (glukoza, fruktoza) i złożone (sacharoza, skrobia, ce-

luloza); 

 

Na podstawie treści z podręcznika str. 202 – 203 wykonaj  notatkę w zeszycie według punktów: 

1. Ogólny wzór sacharydów. 

2. Rodzaje sacharydów (podział węglowodanów ze względu na budowę cząsteczek). 

 

Następnie wykonaj zadanie 20,21,22 str.116 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.05.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 fizyka Temat: Natężenie prądu elektrycznego - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam pojęcie ładunku, czasu i  natężenia; 

 

Proszę obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=2e2s9J_tSrw 

 

jarmatzp@adres.pl 
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Następnie rozwiązać zad. 5a,b str.48 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.05.2020 do godziny 20:00 

7 w-f Temat: Doskonalenie cech motorycznych. 

 

NaCoBeZU: 

• rozwijam swoja wytrwałość i pokonywanie trudności podczas ćwiczeń 

• znam ćwiczenia wzmacniające wszystkie partie mięśniowe 

• sam oceniam swoją wytrzymałość 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń korzystając z alfabetu ćwiczeń według słowa - dzisiejszym słowem jest 

Twoje imię.  

https://www.dropbox.com/s/kyyn8z3btyx2kym/Alfabet%20%C4%87wicze%C5%84.pdf?dl=0 

 

messenger 

nauczyciel.2020@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). 
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