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kl. VIII 
 

wtorek 26 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.polski Temat: „ Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. 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=OkLxzuRXVcw  

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

    https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,75847e-_kamienie_szaniec,p,2.html#quiz  

    http://testwiedzy.pl/test/1105/kamienie-na-szaniec.html  

    https://www.memorizer.pl/test/546/kamienie-na-szaniec/  

    https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/kamienie-na-szaniec-test  

    https://learningapps.org/watch?v=pkpq533x201  

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00        

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 
2 j.polski 
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3 informatyka Temat::Tworzymy stronę internetową cz.2  

 

NaCoBeZU: 

• potrafię wybrać szablon strony; 

• wiem w jaki sposób edytować obiekty menu; 

• potrafię zapisać i opublikować roboczą stronę; 

 

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

komputer z dostępem do Internetu. Po wybraniu szablonu przygotuj swoją stronę. Zauważ, że strona 

może mieć kilka różnych kart (np. kontakt, o nas) wyedytuj pozostałe strony jeśli jest taka potrzeba. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 29.05.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

4 matematyka Temat: Praca klasowa – Koła i okręgi. 

 

Proszę rozwiązać: https://gwo.pl/strony/3089/seo_link:kola-i-okregi-kl-8 

Po rozwiązaniu, proszę przesłać wynik procentowy w formie zdjęcia ! 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

5 chemia Temat: Sacharoza - disacharyd. 

 

NaCoBeZU: 

• znam wzór sumaryczny sacharozy; 

• potrafię zbadać i opisać właściwości fizyczne sacharozy; 

• umiem podać zastosowania i występowanie sacharozy; 

 

Obejrzyj  film:  https://www.youtube.com/watch?v=mlEbmUTmPW4 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://gwo.pl/strony/3089/seo_link:kola-i-okregi-kl-8
mailto:jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=mlEbmUTmPW4
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Następnie na podstawie filmu i treści z podręcznika str.208 – 211 wykonaj zadania 29,30,31,32,35 

str.119,120 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 28.05.2020 do godziny 20:00 

6 fizyka Temat: Praca i moc prądu elektrycznego – zadania. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam pojęcia pracy i mocy prądu elektrycznego 

                                   

Proszę obejrzyj materiał: https://www.youtube.com/watch?v=cWMJ8BcvSP4  

i rozwiąż zadanie 2 a, b str. 53 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 27.05.2020 do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

7 w-f Temat: Tenis stołowy – utrwalenie techniki uderzeń piłeczki, poprawa techniki. 

 

NACOBEZU: 

• utrwaliłem technikę uderzeń piłeczki; 

• rozwijam pozytywną postawę do ćwiczeń ruchowych; 

• kontroluję własną koncentrację przy wykonywaniu określonych ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1jk6e0fsnjUJrVsoz_2Gn2GJiLdZawv-n 

 

Wymień znane Ci podstawowe rodzaje uderzeń. 

 

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=cWMJ8BcvSP4
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Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

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). 

 

 


