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kl. VIII 
 

piątek 19 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat: Was wird auf dem Program stehen. 

 

NaCoBeZU: 

• poznaję czas przyszły FUTUR; 

• znam zasadę jego tworzenia; 

• potrafię budować z nim zdania. 

 

Czas przyszły niemiecki (Futur I) – kiedy się go stosuje? 

Futur I to czas w języku niemieckim, który odnosi się do przyszłości: 

FUTUR I = odmieniony czasownik „werden” + drugi czasownik w bezokoliczniku 

 

• „Ich werde jeden Tag Deutsch lernen!” („werde” to odmieniony czasownik „werden” dla 

„ich”, a „lernen” to bezokolicznik) 

• „Du wirst das schon schaffen.” („wirst” to odmieniony czasownik „werden” dla „du”, a 

„schaffen” to bezokolicznik) 

 

Jest nam zatem potrzebny odmieniony  czasownik werden: 

l.poj l.mn. 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

mailto:izabela.pudlak@interia.pl
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ich werde wir werden 

du wirst ihr werdet 

sie/er/es wird Sie/sie werden 

 

… i bezokolicznik, czyli czasownik w bezosobowej formie (ZAWSZE kończy się na „en” – machen, 

wollen, spielen etc.), ZAWSZE na końcu zdania głównego!!! 

 

Zadanie domowe  

Proszę przekształcić tekst z zadania 5 ze strony 83 na czas przyszły FUTUR (zadanie utrwalające 

posiadaną już wiedzę). 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 20.06.2020 do godz. 20:00 

2 wos Temat: Prawa człowieka – powtórzenie. 

 

Do przypomnienia: 

1. Katalog praw człowieka – prawa, wolności i obowiązki człowieka. 

2. Konwencja praw dziecka. 

 

nauczyciel20@op.pl 

3 matematyka Temat: Proporcje - zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję podział proporcjonalny; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=T1CyleVTgUU 

Wykonaj w zeszycie zad. 1 c, d  str. 58 z podręcznika. 

 

jarmatzp@adres.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
https://www.youtube.com/watch?v=T1CyleVTgUU
../../jarmatzp@adres.pl
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 j.polski Temat:  Piszemy rozprawkę. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię napisać rozprawkę. 

• potrafię podać stosowne argumenty. 

 

Napisz rozprawkę:  

Świat stanął na głowie. W swojej pracy odwołaj się do obecnej sytuacji panującej w kraju i na 

świecie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

5 j.angielski Topic: Unit 8 review 2. – Dział 8 powtórzenie 2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i znam słownictwo (zachowanie); 

 

W ramach powtórzenia wiadomości z działu 8 wykonaj zadania A, B ze strony 94 z ćwiczeń. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

 

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). 

../../kl8jawty@wp.pl
mailto:drnprystasz@gmail.com
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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). 


