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Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 1 

 

kl. VIII 
 

czwartek 28 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 matematyka Temat: Ile jest możliwości? 

 

NaCoBeZU: 

• stosuję regułę mnożenia do zliczania par elementów o określonych własnościach; 

• stosuję regułę dodawania i mnożenia do zliczania par elementów w sytuacjach, wymagają-

cych rozważenia kilku przypadków; 

 

Zapoznaj się z tekstem str. 258 – 261. 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo 

Wykonaj w zeszycie zad.1 a, b  str. 262 z podręcznika. 

Wykonaj zad. 1 a ,b, c  str. 108 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

2 fizyka Temat: Pomiar napięcia i natężenia. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem czym jest przepływ prądu elektrycznego; 

• rozróżniam jak podłączyć amperomierz i woltomierz 

 

Proszę zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 54 – 56. 

 

jarmatzp@adres.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo
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Odpowiedz pisemnie na pytanie: Jak włączamy i do czego służy amperomierz i woltomierz ?                        

Obejrzyj materiał:   https://www.youtube.com/watch?v=IKgWU4W45S0 

i rozwiąż zadanie 2 str. 56 z podręcznika. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać 29.05.2020 do godziny 20:00 

3 historia Temat: Polska w latach 90 XX wieku. 

 

NaCoBeZU: 

• znam powód dlaczego rosła inflacja w Polsce; 

• wiem co zakładał plan Balcerowicza; 

• wiem kiedy uchwalono nową konstytucję RP; 

 

Na podstawie podręcznika strona 248-252 odpowiedz na pytania: 

1. Z jakiego powodu rosła w Polsce inflacja? 

2. Co zakładał plan Balcerowicza? 

3. Kiedy uchwalono nową konstytucję RP? 

  

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

 

messenger 

discord 

4 chemia Temat: Skrobia i celuloza - polisacharydy. 

 

NaCoBeZU:  

• znam wzory sumaryczne skrobi i celulozy; 

• podaję przykłady występowania skrobi i celulozy w przyrodzie; 

• wymieniam różnice w ich właściwościach fizycznych; 

• umiem opisać znaczenie i zastosowania tych cukrów; 

• projektuję doświadczenia pozwalające wykryć obecność skrobi za pomocą roztworu jodu w 

 

messenger 

e.gorajszkola@interia.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=IKgWU4W45S0
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różnych produktach spożywczych; 

 

Na podstawie treści z podręcznika str. 212 – 217 wykonaj notatkę w zeszycie zawierającą 

następujące punkty: 

1. Ogólny wzór polisacharydów oraz skrobi  i celulozy. 

2. Jak powstaje skrobia. 

3. Wymień właściwości skrobi. 

4. Za pomocą jakiej substancji można wykryć skrobię. 

5. Wymień właściwości celulozy. 

6. Opisz zastosowanie i znaczenie skrobi i celulozy. 

Następnie wykonaj zadanie 37 srt.121 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 01.06.2020 do godziny 20:00 

 

Przypominam: 2 czerwca praca klasowa – Substancje o znaczeniu biologicznym 

Zakres treści w podręczniku str. 190 -220. 

5 j.polski Temat: „ Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Przygotowujemy się 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=dn1sL8yzDR8  

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8
mailto:kl8jawty@wp.pl


Lekcje kl. 8 – 28.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 4 

 

https://wordwall.net/pl/resource/321265/s-%C5%BCeromski-syzyfowe-prace-test-ze-

znajomo%C5%9Bci-lektury  

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,568e2c-_syzyfowe_prace.html  

https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/syzyfowe-prace-test  

https://www.memorizer.pl/test/8798/syzyfowe-prace/  

https://samequizy.pl/test-z-lektury-syzyfowe-prace/  

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

6 

 

 

w-f Temat: Elementy techniczne piłki nożnej – doskonalenie podania. 

 

NaCoBeZU: 

• poznałem jaki wpływ mają gry i zabawy na rozwijanie zdolności motorycznych (niezbęd-

nych w piłce nożnej); 

• przeżywam radość i satysfakcję ze stopnia opanowania umiejętności  ruchowych;  

• znam zasady kulturalnego uczestnictwa i kibicowania w czasie gry szkolnej oraz gry  wła-

ściwej; 

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1tG7eUu6OoJTyzoueGVOYzga0-J0Xnhuw 

 

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

 

Temat: Rzutu oszczepem – utrwalamy technikę. 

 

NaCoBeZU: 

• utrwaliłem technikę rzutu oszczepem;  

 

messenger 

nauczyciel.2020@wp.pl 

7 w-f 

 

https://wordwall.net/pl/resource/321265/s-żeromski-syzyfowe-prace-test-ze-znajomości-lektury
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https://www.memorizer.pl/test/8798/syzyfowe-prace/
https://samequizy.pl/test-z-lektury-syzyfowe-prace/
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• poznałem pozycje wyjściową,  rozbiegu, wyrzutu, utrzymania równowagi oraz pozycje koń-

cową;  

• dbam o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń;  

 

Proszę o ściągnięcie pliku i zapoznanie się z zawartością : 

https://drive.google.com/open?id=1pjhXpBlRRJ2V_1JkLQTTbD3vCgyjJEl2 

8 religia Temat: Pamiątka Ostatniej Wieczerzy. 

 

Wiesz, że Msza Święta jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z apostołami.  

Napisz o czym powinien pamiętać i jak się zachowywać uczeń Jezusa uczestniczący w Eucharystii? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 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://drive.google.com/open?id=1pjhXpBlRRJ2V_1JkLQTTbD3vCgyjJEl2
mailto:nauczycielejawty@wp.pl

