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str. 1 

 

kl. VIII 
 

czwartek 21 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Pole koła. 

 

NaCoBeZU: 

• obliczam pole koła o danej  średnicy lub promieniu; 

• obliczam promień  lub średnicę koła o danym polu koła; 

• obliczam pole pierścienia kołowego o danych promieniach lub średnicach obu okręgów tworzących pier-

ścień; 

 

Proszę przeczytać tekst str. 247.  

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=n5pyttPGkzQ 

 

Wykonaj w zad.1 a str. 248 z podręcznika oraz zad. 1 str. 102 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 fizyka Temat: Praca i moc prądu elektrycznego. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam pojęcia pracy i mocy prądu elektrycznego; 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=n5pyttPGkzQ
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Proszę przeczytać tekst str. 49 – 51 z podręcznika oraz sporządzić krótką notatkę, która będzie zawierać: jak 

obliczamy pracę i moc prądu elektrycznego, wzory na moc i pracę, jednostki – wszystko jest w tekście. 

 

Proszę obejrzeć : https://www.youtube.com/watch?v=vfojSXR7JGY 

 

oraz rozwiązać zadanie 1 a,b str. 53 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00 

3 historia Temat: Europa po rozpadzie ZSRR. 

 

NaCoBeZU: 

• znam zagrożenia, z którymi zmagał się świat pod koniec ubiegłego wieku; 

• wiem jakie Państwa zostały utworzone po rozpadzie ZSRR; 

• wiem dlaczego rozpadł się ZSRR; 

 

Na podstawie podręcznika str. 234 – 240  oraz https://www.youtube.com/watch?v=wpb6Yab36- w odpowiedz na 

pytanie: Jakie kraje powstały po upadku ZSRR oraz wykonaj 2 zadania do tekstu źródłowego na ocenę str. 239. 

 

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

 

messenger 

discord 

4 chemia Temat: Glukoza i fruktoza - monosacharydy. 

 

NaCoBeZU:  

• znam wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; 

• potrafię opisać właściwości fizyczne glukozy i fruktozy; 

• umiem wymienić i opisuje ich zastosowania glukozy i fruktozy; 

 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=vfojSXR7JGY
https://www.youtube.com/watch?v=wpb6Yab36-
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Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=MbkYi2ywv90 

 

Na podstawie filmu i treści z podręcznika str. 204 – 207 wykonaj ćwiczenia 23,24,25,26,27 str.117,118 w zeszycie 

ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.05.2020 do godziny 20:00 

5 j.polski Temat: „ Dziady cz. II”. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

• Znam treść lektury. 

• Korzystam z różnych źródeł informacji. 

• Potrafię rozwiązywać testy online. 

 

1. Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=1 

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

 https://www.memorizer.pl/test/13254/dziady-cz-ii/ 

http://testwiedzy.pl/test/4488/dziady-cz-ii.html 

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/dziady-cz-2-test 

https://samequizy.pl/test-z-lektury-dziady-cz-2-adam-mickiewicz/ 

https://samequizy.pl/dziady-cz-ii/ 

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

6 

 

w-f Temat: Zmagania lekkoatletyczne – poznajemy konkurencje. 

 

 

messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=MbkYi2ywv90
https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0&list=RDCMUCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew&index=1
https://www.memorizer.pl/test/13254/dziady-cz-ii/
http://testwiedzy.pl/test/4488/dziady-cz-ii.html
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/dziady-cz-2-test
https://samequizy.pl/test-z-lektury-dziady-cz-2-adam-mickiewicz/
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 NaCoBeZU: 

• znam konkurencje lekkoatletyczne 

• znam znaczenie orientacji przestrzennej dla zdrowia 

• znam zasób ćwiczeń kształtujących skoczność i szybkość 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0 

 

Napisz w zeszycie:  

Gdybyś miał możliwość to jaką dyscyplinę lekkoatletyczną wybrałbyś w swojej karierze i dlaczego akurat taką? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw&feature=youtu.be 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

 

Temat: Zdrowie i jego pozytywne czynniki: „Jak się nawadniać?” 

 

NACOBEZU: 

• dbam o  zdrowie 

• znam pozytywne czynniki dla organizmu 

• rozwijam inwencje własna w doborze ćwiczeń ogólnorozwojowych 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : https://tiny.pl/777cx 

 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 w-f 

 

https://www.dropbox.com/s/7du4vntgnysrml3/Zmagania_lekkoatletyczne-_poznajemy_konkurencje.rtf?dl=0
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Zapisz w zeszycie: Jakie są prawidłowe zasady nawadniania organizmu? 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

8 religia Temat: Moja rodzina. 

 

Wiesz, że rodzice Cię kochają i należy Ich szanować. Napisz dlaczego rodzice zasługują na szacunek i miłość? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@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). 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1080802/aktywnie-w-domu
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

