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kl. VIII 
 

środa 24 czerwca 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt z nauczycielem 

1 koło 

j.angielski 

Topic: Present Simple vs Present Contonuous. 

 

Wykonaj dołączoną kartę pracy. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

2 j.niemiecki Temat: Futur I – Meine Pläne für Sommerferien. (czas przyszły – moje plany wakacyjne). 

 

NaCoBeZU: 

• zapoznaję się z ofertą wyjazdu do Pragi; 

• pracuję z tekstem; 

• potrafię udzielić odpowiedzi na pytania do tekstu; 

• znam konstrukcję budowy zdań w czasie przyszłym Futur I; 

 

Proszę zapoznać się z ofertą wyjazdu grupowego do Pragi a następnie odpowiedzieć krótko na pytania. Tekst 

znajdziesz w ćwiczeniach na stronie 84. 

Pytania do tekstu: 

1. Für wen ist die Anzeige? – dla kogo jest ta oferta? 

2. Wo liegt Prag? – gdzie leży Praga? 

3. Was kann amn in Prag besichtigen? – co można zwiedzić w Pradze? 

4. Wie Nenni Man die Verpflegungsart einer Unterkunft, dei Frühstück und eine warme Mahlzeit am Abend 

beinhaltet? – jak nazywa się rodzaj wyżywienia (w zakwaterowaniu hotelowym), które zawiera śniadanie i 

jeden ciepły posiłek wieczorem.  

5. Wie Lange dauert die Ausflug? – Jak długo trwa wycieczka? 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 
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6. Was kostet eine 3- stündige Schifffahrt auf der Moldau für eine Person? – Ile kosztuje 3 godzinna podróż 

statkiem do Mołdawii na jedną osobę?  

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

3 biologia Temat: Z ekologią za pan brat. 

 

Wykorzystaj zdobytą wiedzę w klasie ósmej z ekologii i wykonaj zadania:  

• https://wordwall.net/pl/resource/516765/biologia/ekologia-poj%c4%99cia 

• https://wordwall.net/pl/resource/2676472/biologia/ekologia 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

4  geografia Temat : Podsumowanie wiadomości o geografii świata. 

 

Wykorzystaj zdobytą wiedzę  w klasie ósmej  i wykonaj zadania:  

• https://wordwall.net/pl/resource/2403247/geografia/australia-i-oceania 

• https://wordwall.net/pl/resource/665083/geografia/azja 

• https://wordwall.net/pl/resource/1529764/geografia/ameryka-p%c3%b3%c5%82nocna-czy-ameryka-

po%c5%82udniowa 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

5 historia Temat: Quiz dział VI.  

 

NaCoBeZU: 

• wiem kiedy rozpoczął się komunizm; 

• znam postaci Władysława Gomułki; 

• znam skutki polskiego października; 

 

messenger 

discord 
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Wejdź na stronę  

https://wordwall.net/pl/resource/479304/historia/historia  i wykonaj quiz.  

Na ile pytań udało Ci się odpowiedzieć prawidłowo? 

 

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

6 j.angielski Topic: School year review. – Powtórzenie wiadomości z roku szkolnego. 

 

NaCoBeZU: 

• znam czas Present Simple; 

 

Wejdź w podany link i wykonaj zadanie według instrukcji. 

https://wordwall.net/pl/resource/2317325/angielski/present-simple-she-s-ending 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

7 religia Temat: Powtórzenie wiadomości z całego roku nauki.  

 

Omówienie najważniejszych zagadnień – Zastanów się, która lekcja najbardziej Ciebie zainteresowała.  

 

nauczycielejawty@wp.pl 

8 zaj. z wych Temat: Bezpieczeństwo w czasie wakacji. 

 

 Proszę obejrzeć film umieszczony poniżej w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTL4vNkBqvk 

Zastanów się, jak można uniknąć niebezpieczeństw podczas wakacji. 

 

messenger 

discord 

 

Drogi Uczniu: 
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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). 


