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kl. VIII 
 

poniedziałek 25 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 edb Temat: Inne groźne przypadki – ukąszenie i użądlenie. 

 

NaCoBeZU: 

• znam objawy ukąszenia i użądlenia; 

• umiem udzielić pierwszej pomocy w wypadku osób z ukąszeniem i użądleniem; 

 

Podręcznik str. 117. 

Pamiętaj! Założenie opaski uciskowej może zakończyć się amputacją kończyny. 

 

nauczyciel20@op.pl 

2 wos Temat: Polska w Unii Europejskiej. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej; 

• wiem, na czym polega europejski rynek wewnętrzny; 

• wiem, co to jest strefa Schengen; 

 

Podręcznik str. 180 – 182. 

Proszę zapisać w zeszycie odpowiedzi na następujące zadania: 

1. W którym roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej? 

2. Na czym polega europejski rynek wewnętrzny? 

 

nauczyciel20@op.pl 

mailto:nauczyciel20@op.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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3. Na czym polega strefa Schengen? 

 

Dla chętnych.  

Czy w Twojej okolicy (gminie) zostało coś stworzone dzięki środkom z Unii Europejskiej?  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 27.05.2020 do godziny 20:00. 

3 j.polski Temat:  Imiesłowy – nietypowe formy czasownika. Przygotowujemy się do egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

NaCoBeZU: 

1. potrafię wskazać imiesłowy w zdaniach. 

2. określam funkcje imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych. 

3. poprawnie stosuję imiesłowy. 

 

1. Obejrzyj filmiki: 

     https://www.youtube.com/watch?v=3qSB1KQAyA0  

     https://www.youtube.com/watch?v=XtaUS-f37pE  

     https://www.youtube.com/watch?v=Cy6X1I_9m9o  

 

2. Zapoznaj się z informacjami  przedstawionymi poniżej. Zrób notatkę do zeszytu. 

 

   

 

 

 

 

 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=3qSB1KQAyA0
https://www.youtube.com/watch?v=XtaUS-f37pE
https://www.youtube.com/watch?v=Cy6X1I_9m9o
mailto:kl8jawty@wp.pl
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3. Rozwiąż testy: 

    http://testwiedzy.pl/game/11928.html  

    https://www.memorizer.pl/test/7413/imieslowy/  

 

http://testwiedzy.pl/game/11928.html
https://www.memorizer.pl/test/7413/imieslowy/
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

4 j.angielski Topic: Articles - Przedimki. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i umiem użyć przedimków; 

 

Zapisz w zeszycie. 

W języku angielskim istnieją 3 przedimki: a, an, the. Dziś nauczysz się kiedy stosujemy każdy z 

nich. 

 

PRZEDIMKI NIEOKREŚLONE A / AN 

Przedimka nieokreślonego „a” stosujemy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się od spółgłoski 

w liczbie pojedynczej. 

Mark is a teacher. 

Mark jest nauczycielem. 

 

Przedimek nieokreślony „an” stawiamy również przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z tą 

różnicą, że rozpoczyna się on od samogłoski (a, e, i, o, u). 

An apple is delicious. 

Jabłko jest pyszne. 

 

PRZEDIMEK OKREŚLONY THE 

Przedimka określonego „the” używamy mówiąc o jakiejś rzeczy/osobie, która jest nam bliżej znana i 

wcześniej pojawiła się w rozmowie. 

Przedmiki „a/an” stosujemy mówiąc o czymś po raz pierwszy. „The” jest niejako przedłużeniem 

informacji więc wiadomo o czym jest mowa w zdaniu. 

 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

mailto:drnprystasz@gmail.com


Lekcje kl. 8 – 25.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 5 

 

My parents have a car. The car is very old. 

Moi rodzice mają samochód. Ten samochód jest bardzo stary. 

 

„The” może być stosowane w liczbie mnogiej lub z rzeczownikami niepoliczalnymi, gdy określamy 

je w sposób szczegółowy. 

Where are the flowers I bought yesterday? 

Gdzie są kwiaty, które wczoraj kupiłam? 

 

Dodatkowo proszę zapoznać się z ramką „UWAGA!” ze strony 111 w podręczniku. 

W celu utrwalenia nowego zagadnienia wykonaj zadania B i C ze strony 111 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

5 matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości – Koła i okręgi. 

 

Powtórzyć zagadnienia związane z kołem i okręgiem. 

 

Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=bHwWye2huCk 

W ramach powtórzenia rozwiąż zadanie 1, 2, 3 ze strony 252. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

 

6 w-f Temat: Poznajemy zasady rzutu oszczepem. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem zasady rzutu oszczepem;  

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=bHwWye2huCk
mailto:jarmatzp@adres.pl
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• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1lI94c441Au2qGhUt0CcdQ_HgcVMZQh-l 

 

Jakie znasz style rzutów oszczepem? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

7 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z j.polskiego 

Temat: Rozpraw się z rozprawką! 

 

Rozprawka to forma wypowiedzi spędzająca sen z powiem wielu uczniom. Nie musi tak być.  

Poniżej link do prezentacji, która przeprowadzi Was krok po kroku  przez meandry tej formy 

wypowiedzi pisemnej.  

https://view.genial.ly/5ebabb9eaa50920d7ff4281b/presentation-rozprawka 

 

8 zajęcia 

dydaktyczno – 

wyrównawcze 

z matematyki 

Temat: Rozwiązujemy zadania egzaminacyjne. 

 

Poćwicz do egzaminu: 

https://powtorkomat.apps.gwo.pl/token:5DbSiJN8alB3cO3n#/sprawdzian/7879 

 

messenger 

jawty.szkola@op.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://drive.google.com/open?id=1lI94c441Au2qGhUt0CcdQ_HgcVMZQh-l
https://view.genial.ly/5ebabb9eaa50920d7ff4281b/presentation-rozprawka
https://powtorkomat.apps.gwo.pl/token:5DbSiJN8alB3cO3n#/sprawdzian/7879
jawty.szkola@op.pl

