
Lekcje kl. 8 – 29.05.2020r. 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 
 

 

str. 1 

 

 

kl. VIII 
 

piątek 29 maja 2020r. 
 

Lp. Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

1 j.niemiecki Temat: Keine Angst vor dem Test (Podsumowanie działu 5 Alle Wege führen zum Ziel). 

 

Podsumowanie utrwalonych wiadomości z działu Alle Wege führen zum Ziel. 

Karta pracy podsumowująca dział kryje się pod linkiem www.docwiczenia.pl proszę wpisz kod 

dostępu K8NTUY  

Po wpisaniu tego kodu otworzy się krótki test, możesz go pobrać i rozwiązać na swoim komputerze 

lub odpowiedzi wpisać do zeszytu. Proszę uzupełniony test odesłać do oceny!! (Jeśli miałbyś 

problem ze znalezieniem tego testu wskazówki znajdziesz w swoich ćwiczeniach w prawym górnym 

rogu na stronie 72) 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

messenger 

izabela.pudlak@interia.pl 

2 wos Temat: Problemy współczesnego świata. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem, co to jest globalizacja; 

• wiem, z jakimi problemami boryka się współczesny świat 

 

Podręcznik str. 184 – 187 

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na następujące pytania? 

1. Czym jest globalizacja? 

 

nauczyciel20@op.pl 

http://www.docwiczenia.pl/
mailto:izabela.pudlak@interia.pl
mailto:nauczyciel20@op.pl
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2. Jakie problemy występują we współczesnym świecie? 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 30.05.2020 do godziny 20:00 

3 matematyka Temat: Ile jest możliwości – zadania? 

 

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; 

 

Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=XC-IyXd5b1g 

 

Wykonaj w zeszycie zad.2 a, b  str. 262 z podręcznika. 

Wykonaj zad. 2 str. 108 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

jarmatzp@adres.pl 

4 j.polski Temat: „ Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 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=LItBAdfLuxM  

2. Rozwiąż testy dotyczące lektury: 

 

messenger 

kl8jawty@wp.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=XC-IyXd5b1g
../../jarmatzp@adres.pl
https://www.youtube.com/watch?v=LItBAdfLuxM
../../kl8jawty@wp.pl
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     https://www.memorizer.pl/test/8702/quo-vadis/  

     https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/quo-vadis-test  

     https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,567dff-_quo_vadis.html  

     http://testwiedzy.pl/test/62677/quo-vadis.html  

     https://funtest.pl/test/kwowadisnapolski/  

3. Wyniki z testów zapisz w zeszycie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

5 j.angielski Topic: Unit 7 review. – Dział 7 powtórzenie. 

 

NaCoBeZU: 

• rozumiem i znam słownictwo (natura); 

• rozumiem i znam czas Present Perfect Simple; 

• rozumiem i znam przedimki; 

 

W celu powtórzenia przed testem wykonaj zadania A,B,E ze strony 116 z podręcznika. 

 

Proszę uczyć się na bieżąco słownictwa i gramatyki. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00. 

 

messenger 

drnprystasz@gmail.com 

6 doradz. zaw. Temat: Koło wyboru szkoły. 

 

Zadanie 1.  Zapoznaj się z instrukcją (znajduje się na karcie pracy Koło wyboru szkoły) i postaraj 

się uzupełnić koło według instrukcji.  

Zadanie 2. Wypełnij tabelę, która znajduje się w załączniku. 

 

messenger 

nataliagawrych@interia.eu 

https://www.memorizer.pl/test/8702/quo-vadis/
https://www.quizme.pl/q/lektury-szkolne/quo-vadis-test
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,567dff-_quo_vadis.html
http://testwiedzy.pl/test/62677/quo-vadis.html
https://funtest.pl/test/kwowadisnapolski/
mailto:drnprystasz@gmail.com
mailto:nataliagawrych@interia.eu
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Dziękuję Wam serdecznie drodzy uczniowie na udział w zajęciach zdalnych z doradztwa 

zawodowego. Pozdrawiam Was serdecznie!  

Proszę przysłać swoje spostrzeżenia, pytania. Termin do 30.05.2020 

 

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). 


