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Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Past Simple vs Past Continuous (exercises). – Czas Przeszły prosty i przeszły ciągły(ćwiczenia). 

 

Past Tense – Simple or Continuous: Fill in the correct form. Uzupełnij zdania odpowiednio czasem Past Simple 

i Past Continuous. Pamiętaj jakie są zasady ich stosowania! Na pewno dasz sobie radę. 

1. George ________________ off the ladder while he ________________ the ceiling. (fall, paint) 

2. Last night I ________________ in bed when I suddenly ________________ a scream. (read, hear) 

3. ________________ TV when I ________________ you? (you watch, phone) 

4. Ann ________________ for me when I ________________ . (wait, arrive) 

5. Maisie ________________ up the kitchen when John ________________ her to marry him. 

(clean, ask) 

6. The house ________________ £ 150,000 in 2003. (cost) 

7. My brother ________________ a new job a week ago (get). 

8. Columbus ________________ America over 500 years ago. (discover) 

9. She ________________ the piano very well when she ________________ young. (can play, be) 

10. She ________________ a bright yellow dress when I ________________ her last. (wear, see) 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 j.niemiecki Temat: Wie komme ich zum Bahnhof? Grammatische Übungen. 

 

NaCoBeZU: 

• utrwalam poznane 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 znaj-
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duje się?, in welcher Straße befindet sich… ? – przy jakiej ulicy znajduje się…?, zna zaimki pytające: 

was?, womit?, wohin?, wie viele?, woher?, wo? 

 

Notatka do zeszytu: 

Was – co 

Womit -  czym 

Wohin – dokąd 

Wie vile – ile 

Wo – gdzie  

 

Proszę w ramach ćwiczeń utrwalających uzupełnić ćwiczenia na stronie 66 – ćwiczenie 1,2 i 3 (nie odsyłamy 

ćwiczeń, traktujemy je jako formę utrwalającą posiadaną już wiedzę) 

3 biologia Temat: Praca klasowa – Człowiek i środowisko. 

 

Test  A piszą uczniowie, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku. 

 

Test  B piszą uczniowie, którzy mają parzysty numer w dzienniku. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 
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e.gorajszkola@interia.pl 

4  geografia Temat : Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię  przedstawić cele badań aktualnie prowadzonych w Arktyce i Antarktyce; 

• umiem  zaprezentować osiągnięcia polskich badaczy obszarów okołobiegunowych; 

• znam warunki życia w polarnej stacji badawczej; 

 

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=1cQ3G3Plvn8 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

mailto:e.gorajszkola@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=1cQ3G3Plvn8
../../Nauka%20zdalna%20dla%20uczniów%20-%2004.05.2020%20-%2008.05.2020/Zadania%2006.05.2020/e.gorajszkola@interia.pl


Lekcje kl. 8 – 20.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 3 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str.172 – 177  wykonaj co najmniej pięć spośród zadań 

1,2,3,4,5,6,7,8 str. 83, 84 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 26.05.2020 do godziny 20:00 

5 historia Temat: Praca klasowa dział V. 

 

W godzinach lekcji historii otrzymasz link do pracy klasowej.  

 

messenger 

discord 

6 j.angielski Topic: The Wonders of Nature(vocabulary)2. – Cudy natury(słownictwo)2. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem użyć słownictwa (natura) 

 

Obowiązkowo dla wszystkich na ocene! 

Wykonaj zadania A,B ze strony 77 w ćwiczeniach. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

7 religia Temat: Rodzina jest wspólnotą. 

 

Zastanów się co możesz poprawić w swoich relacjach z rodzicami.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Substancje psychoaktywne i skutki ich działania.  

 

Obejrzyj film https://youtu.be/DJUmFx9jf58  

 

Zastanów się czy w Twoim otoczeniu występuje ryzyko zderzenia się z substancjami psychoaktywnymi? 
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discord 
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Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj proszę zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj). 

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). 

 


