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kl. VIII 
 

wtorek 23 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: Podsumowanie wiadomości o poznanych lekturach obowiązkowych. 

 

Powtórz i pobaw się: 

• https://wordwall.net/pl/resource/452314/polski/rozpoznaj-tytu%c5%82  

• https://wordwall.net/pl/resource/772911/polski/motywy-w-lekturach-egzamin-

%c3%b3smoklasisty  

• https://wordwall.net/pl/resource/614351/polski/quo-vadis  

• https://wordwall.net/pl/resource/942419/polski/syzyfowe-prace  

• https://wordwall.net/pl/resource/772502/polski/autorzy-lektur-klasa-8  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 

3 informatyka Temat: Tworzymy stronę internetową cz.5. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem jak zrobić przycisk z napisu; 

• wiem w jaki sposób edytować obiekty menu; 

• potrafię edytować RWD strony; 

 

Kontynuuj pracę z poprzedniego tygodnia. Do wykonania zadań na tej lekcji będzie Ci potrzebny 

komputer z dostępem do Internetu. Po edycji podstron kontynuuj pracę nad RWD oraz na zamianę 

 

messenger 

discord 

https://wordwall.net/pl/resource/452314/polski/rozpoznaj-tytuł
https://wordwall.net/pl/resource/772911/polski/motywy-w-lekturach-egzamin-ósmoklasisty
https://wordwall.net/pl/resource/772911/polski/motywy-w-lekturach-egzamin-ósmoklasisty
https://wordwall.net/pl/resource/614351/polski/quo-vadis
https://wordwall.net/pl/resource/942419/polski/syzyfowe-prace
https://wordwall.net/pl/resource/772502/polski/autorzy-lektur-klasa-8
mailto:kl8jawty@wp.pl


Lekcje kl. 8 – 23.06.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 2 

 

tekstu z numerem telefonu na interaktywny przycisk.   

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.06.2020 do godziny 20:00. 

4 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. 

 

Pobaw się i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/685090/matematyka/pot%c4%99gi-uporz%c4%85dkuj-

liczby-w-kolejno%c5%9bci-malej%c4%85cej-3 

• https://wordwall.net/pl/resource/905488/matematyka/pierwiastki-kwadratowe 

• https://wordwall.net/pl/resource/804247/matematyka/wielok%c4%85ty 

• https://wordwall.net/pl/resource/897681/matematyka/tr%c3%b3jk%c4%85ty-

prostok%c4%85tne-o-k%c4%85tach-454590-i-306090 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

5 chemia Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym w naszych posiłkach. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię  wyodrębnić poszczególne substancje biologiczne w spożywanym pokarmie;   

 

Napisz swój jadłospis z 1 dnia – spisz wszystkie produkty, które zjadłeś / zjadłaś. Następnie 

przeanalizuj, których produktów  jesz najwięcej, a których najmniej – sprawdź jakie zawierają 

substancje. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 25.06.2020 do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

6 fizyka Temat: Powtarzamy wiadomości. 

 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://wordwall.net/pl/resource/685090/matematyka/pot%c4%99gi-uporz%c4%85dkuj-liczby-w-kolejno%c5%9bci-malej%c4%85cej-3
https://wordwall.net/pl/resource/685090/matematyka/pot%c4%99gi-uporz%c4%85dkuj-liczby-w-kolejno%c5%9bci-malej%c4%85cej-3
https://wordwall.net/pl/resource/905488/matematyka/pierwiastki-kwadratowe
https://wordwall.net/pl/resource/804247/matematyka/wielok%c4%85ty
https://wordwall.net/pl/resource/897681/matematyka/tr%c3%b3jk%c4%85ty-prostok%c4%85tne-o-k%c4%85tach-454590-i-306090
https://wordwall.net/pl/resource/897681/matematyka/tr%c3%b3jk%c4%85ty-prostok%c4%85tne-o-k%c4%85tach-454590-i-306090
mailto:jarmatzp@adres.pl
mailto:e.gorajszkola@interia.pl
mailto:jarmatzp@adres.pl
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Wykorzystaj zdobytą wiedzę i poćwicz: 

• https://wordwall.net/pl/resource/713049/fizyka/magnetyzm 

• https://wordwall.net/pl/resource/1734872/fizyka/%c5%bar%c3%b3d%c5%82o-

d%c5%bawi%c4%99ku 

• https://wordwall.net/pl/resource/917259/fizyka/akustyka 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

7 w-f Temat: Utrwalamy zasady ataku w piłce nożnej. 

 

NaCoBeZU: 

• znam  zasady ataku szybkiego w piłce nożnej; 

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• doskonale technikę gry w piłkę nożna; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

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). 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/713049/fizyka/magnetyzm
https://wordwall.net/pl/resource/1734872/fizyka/%c5%bar%c3%b3d%c5%82o-d%c5%bawi%c4%99ku
https://wordwall.net/pl/resource/1734872/fizyka/%c5%bar%c3%b3d%c5%82o-d%c5%bawi%c4%99ku
https://wordwall.net/pl/resource/917259/fizyka/akustyka
https://drive.google.com/file/d/1ffre1X85SjzdHwX4M-1UFvyGQm8-N_fo/view?usp=sharing
mailto:nauczyciel.2020@wp.pl

