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data 
 

Przedmiot  nauczyciel 
 

temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z 
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku, 
prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.) 
 

sposób odesłania zadań 
do sprawdzenia 
 

dodatkowe 
uwagi 

ŚRODA 
 

10.06.2020 
 

język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 
 

Temat: Tense review – utrwalenie czasów 

gramatycznych. (2 godz.) 
  

Notatka z lekcji: 

Lesson 
Topic: Tense review. 
  

W ramach powtórzenia do egzaminu 

wiadomości o czasach gramatycznych 

wykonaj następujące ćwiczenia z 

Repetytorium Ósmoklasisty: 
ćw. 1 str. 172 

ćw. 2, 3, 4, 5 str.173 

Poprawne odpowiedzi do zadań zostaną 

przekazane przez nauczyciela za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

  

10.06.2020 

 
matematyka 
 

Bogumił Pęcina 
 

Temat: Rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych. 

  

Forma pracy: praca z arkuszem 

egzaminacyjnym 

  

Rozwiązujemy przesłany drogą 

elektroniczną arkusz egzaminacyjny nr 6. 

Omówienie arkusza na lekcji online 

15.06.2020 r. 
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10.06.2020 

 
chemia Zbigniew Zasępa Temat: Sacharydy 

  

Podręcznik str.  202,203 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y0TsZr

RGyos 

  

Proszę zapoznać się ze składem 

pierwiastkowym i podziałem sacharydów. 

 

 Spotkania on-
line we wtorki 
godz. 9.00. 

10.06.2020 

 
chemia Zbigniew Zasępa Temat: Glukoza i fruktoza – 

monosacharydy 

  

Podręcznik str. 204-207 

  

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

Y1SQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=sL3BQf

SDWTs 

  

Proszę zapoznać się z właściwościami, 

występowaniem i zastosowaniem glukozy i 

fruktozy. 

  

10.06.2020 

 
wychowanie 
fizyczne 2 
godz. 

Franciszek 
Szymczyk 

Pn – doskonalenie przyjęcia piłki różnymi 
częściami ciała. Zwody z piłką i bez piłki 

 Obejrzyj film 
szkoleniowy w 
internecie 

10.06.2020 

 
wychowanie 
fizyczne 
 2 godz. 

Anna Odrzywół Temat: Nauka serwisu bekhendem i odbioru 
serwisu. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y0TsZrRGyos
https://www.youtube.com/watch?v=Y0TsZrRGyos
https://www.youtube.com/watch?v=sGEvivY1SQ8
https://www.youtube.com/watch?v=sGEvivY1SQ8
https://www.youtube.com/watch?v=sL3BQfSDWTs
https://www.youtube.com/watch?v=sL3BQfSDWTs
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Obejrzyj filmik. 
https://www.youtube.com/watch?v=yzy7V9iqt
C4 
Zachęcam do gry w tenisa w domu. 
 
Temat:PN Żonglerka piłką w ruchu. 
 
Obejrzyj filmik. 
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplg
FmU 
Ćwicz co najmniej 20 minut. 

CZWARTEK 
 

11.06.2020 
 

biologia Katarzyna 
Burnant 

 

 

Boże Ciało 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

  

11.06.2020 
 

matematyka Bogumił Pęcina   

11.06.2020 
 

 

język polski 
2 godz. 

Monika 
Bąkowska 

  

11.06.2020 
 

 

EDB Iza Szymczyk   

PIĄTEK 
 

12.06.2020 
 

język polski 
2 godz. 

Monika 
Bąkowska 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

  

12.06.2020 
 

język 
angielski 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 

  

12.06.2020 
 

WOS Anna Krasoń   

12.06.2020 
 

WOS Anna Krasoń   

12.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 2 g. 

Franciszek 
Szymczyk 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yzy7V9iqtC4
https://www.youtube.com/watch?v=yzy7V9iqtC4
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplgFmU
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplgFmU
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12.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 

Anna Odrzywół   

12.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 

Anna Odrzywół   

PONIEDZIAŁEK 
 

15.06.2020 język polski 
 

Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Co należy wiedzieć o liryce? – 

powtórzenie wiadomości przed egzaminem. 

 

Plan pracy: 

1. Zapoznaj się z informacjami na 

temat liryki zamieszczonymi w 

podręczniku na str. 355-356 

2. Przypomnij sobie, jak nazywa się 

osoba wypowiadająca się w 

wierszu? 

3. Czy potrafisz wyjaśnić, czym 

charakteryzuje się liryka pośrednia i 

bezpośrednia, liryka zwrotu do 

adresata? 

4. Powtórz gatunki liryczne, które 

poznałaś/ poznałeś w szkole 

podstawowej: fraszka, tren, pieśń, 

sonet, hymn 

5. Powtórz środki stylistyczne (możesz 

skorzystać z kartki wklejanej do 

zeszytu na początku roku szkolnego, 

są tam definicje oraz przykłady) 

  



KLASA 8 A  10.06 - 25.06  
 

   
 

6. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie 

ćwiczeń (str. 118-125) 

 
15.06.2020 
 
 

 

matematyka 
2h 

Bogumił Pęcina Temat: Rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych. 

  

Cele: utrwalenie i powtórzenie wiadomości, 

zapoznanie z wymaganiami 

egzaminacyjnymi na egzaminie 

ósmoklasisty 

  

Forma pracy: praca z arkuszem 

egzaminacyjnym 

  

Omówienie arkusza egzaminacyjnego nr 6. 

 

  

 Online  

8.00-9.00 

  

 

15.06.2020 
 
 

 
 

geografia Anetta Cieślik Temat: Australia i Oceania-powtórzenie 

wiadomości. 

  

Za pomocą podręcznika i atlasu wykonaj w 

zeszycie przedmiotowym „Sprawdź się” 

(podręcznik str. 168), a następnie w zeszycie 

ćwiczeń uzupełnij zadania „Sprawdź, czy 

potrafisz – Australia i Oceania” str. 78-79. 

Pozwodzenia ☺ 

 

  

 

15.06.2020 
 
 

 

religia Ks. Paweł 
Sudowski 

Temat: Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Przeczytaj uważnie prezentacje: 

Notatkę z lekcji 

wysyłają ci, którzy nie 

mają 4 ocen 

pozytywnych z religii 
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 https://prezi.com/p/8xyafknbfkll/7-

tragiczne-rozdarcie/ 

3. Odpowiedz na pytania: 

a. Kiedy miała miejsce Wielka 

Schizma Wschodnia? 

b. Jakie były przyczyny? 

c. Na podstawie własnej wiedzy i 

internetu wypisz 3 inicjatywy 

Ekumeniczne (dążące do Jedności 

Kościoła) 

d. Pomyśl i napisz jak można jeszcze 

starać się o jedność Kościoła?(1 

pomysł) 
15.06.2020 
 
 

 
 

religia 
 

Ks. Paweł 
Sudowski 

Temat: Czystość serca. 

1. Przepisz temat do zeszytu 
2. Przeczytaj uważnie teksty z 

podręcznika 
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-

katechety/Bezplatne-pomoce-do-

pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-

8/Czystosc-serca-kl-8-SP-lekcja-36 

3. Jak rozumieć czystość serca? 
4. Jak chronić czystość serca? 
5. Co zagraża czystości serca? 

Lekcję zakończ modlitwą:  

https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-

o-zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla-

zakazonych/ 

pamiętając o szczególnie o lekarzach i całej 

służbie zdrowia 

Notatkę z lekcji 

wysyłają ci, którzy nie 

mają 4 ocen 

pozytywnych z religii 

 

https://prezi.com/p/8xyafknbfkll/7-tragiczne-rozdarcie/
https://prezi.com/p/8xyafknbfkll/7-tragiczne-rozdarcie/
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Czystosc-serca-kl-8-SP-lekcja-36
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Czystosc-serca-kl-8-SP-lekcja-36
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Czystosc-serca-kl-8-SP-lekcja-36
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Czystosc-serca-kl-8-SP-lekcja-36
https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o-zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla-zakazonych/
https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o-zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla-zakazonych/
https://pl.aleteia.org/2020/02/24/modlitwa-o-zatrzymanie-koronawirusa-i-zdrowie-dla-zakazonych/


KLASA 8 A  10.06 - 25.06  
 

   
 

 
WTOREK 

 
16.06.2020 
 

język 
niemiecki 

Katarzyna 
Błażejewska Egzamin ósmoklasisty 

 

Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 
 

  

 

16.06.2020 

 
język 
niemiecki 

Katarzyna 
Błażejewska 

  

16.06.2020 
 

Fizyka 
2 godz. 

Krystyna Pełka   

16.06.2020 
 
 

 

historia Anna Krasoń   

16.06.2020 
 

historia Anna Krasoń   
 

16.06.2020 
 

informatyka 
 

Sylwia Budzisz 
 

 
 

 

ŚRODA 
 

17.06.2020 
 

język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 
 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 

  

17.06.2020 
 

język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 
 

  

17.06.2020 
 

matematyka 
 

Bogumił Pęcina 
 

  

17.06.2020 
 

chemia 
 

Zbigniew Zasępa 
 

  

17.06.2020 
 

chemia 
 

Zbigniew Zasępa 
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17.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 
 

Franciszek 
Szymczyk 
 

Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 
 

 

  

17.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 
 

Anna Odrzywół 
 

  

CZWARTEK 
 

18.06.2020 biologia 
 

Katarzyna 
Burnant 
 

Egzamin ósmoklasisty 

 

Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych 
 

 

  

18.06.2020 matematyka 
 

Bogumił Pęcina 
 

  

18.06.2020 
 

język polski 
2 godz. 
 

Monika 
Bąkowska 
 

  

18.06.2020 
 

EDB 
 

Iza Szymczyk 
 

  

PIĄTEK 
 

19.06.2020 język polski 
2 godz. 
 

Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Jak zdefiniować sztukę? 

 

Plan pracy na lekcji: 

1. Rozmowa o tym, czym jest sztuka. 

2. Uzupełnianie schematu. 

3. Przedstawienie artysty cenionego 

przez uczniów. 

 

Temat: Artysta jako kreator w wierszu 

„Radość pisania” Wisławy Szymborskiej. 

 Zajęcia online 
godz. 11 
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Plan pracy na lekcji: 

1. Odczytanie tekstu Wisławy 

Szymborskiej  

2. Wskazanie podmiotu lirycznego i 

opisanie sytuacji lirycznej w wierszu 

3. Omówienie przedstawionego w 

utworze motywu artysty. 

 
19.06.2020 
 

język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 
 

Temat: Indirect questions – pytania 

pośrednie. 

  

Notatka z lekcji: 

Lesson 

Topic: Indirect questions. 

  

Pytań pośrednich używamy, aby zadać 

pytanie lub wyrazić prośbę bardziej 

uprzejmie. 

Can you tell me where the nearest bus stop 

is? 

  

Pytania pośrednie tworzymy, poprzedzając 

pytanie zdaniem wprowadzającym. 

Could you tell me…? 

I wonder… 

I would like to know… 

 

 Zajęcia online 

na platformie 

Microsoft 

Teams 

08:00 – 08:45 
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W pytaniach pośrednich w zdaniu 

podrzędnym stosujemy szyk zdania 

oznajmującego. 

How much does this laptop cost? 

Can you tell me how much this laptop costs? 

Where is the science lab? 

I don’t know where the science lab is. 

  

Zadania do wykonania podczas lekcji: 

ćw. 1, 2 str. 169 (Repetytorium 

Ósmoklasisty) 
19.06.2020 
 

WOS 
2 godz. 
 

Anna Krasoń 
 

Temat1: Konflikty zbrojne na świecie. 

 

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 

190-193. 

Jakie są przyczyny współczesnych 

konfliktów na świecie? 

Problemy współczesnego świata. 

Do najważniejszych przyczyn konfliktów 

międzynarodowych zalicza się rywalizację  

o terytoria, walkę o zasoby naturalne oraz 

spory historyczne, etniczne i religijne.  

W ostatnich latach wojny wybuchły na 

Ukrainie, w Syrii i w Gruzji. Od 

kilkudziesięciu lat wojnami nękane są Irak, 

Afganistan i Sudan. Trwa również konflikt 

izraelsko--palestyński.  

Jakie są skutki konfliktów? 
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Następstwem walk są masowe migracje 

ludności cywilnej. Osoby uciekające ze 

swojej ojczyzny przed skutkami 

wojen i prześladowaniami nazywa się 

uchodźcami. Aby rozwiązywać ich 

problemy, w ramach ONZ powołano urząd 

Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Uchodźców. 

 

Co znaczy termin terroryzm? 

Terroryzm to działanie polegające na użyciu 

przemocy wobec ludności cywilnej lub 

instytucji państwowych.  

Do najtragiczniejszego aktu terroryzmu  

w historii doszło w 2001 r. w USA – w 

zamachu na wieżowce World Trade Center  

w Nowym Jorku zginęły prawie 3 tysiące 

osób. 

 

Konflikty na świecie- str.192-193. 

Czym jest ludobójstwo?  

Propozycja odpowiedzi. 

Ludobójstwo – to masowe zbrodnie, których 

celem jest całkowite zlikwidowanie jakiejś 

grupy ludności 

(np. etnicznej albo narodowej). Przykładami 

takich zbrodni w XX w. były: ludobójstwo 

Ormian w Imperium Osmańskim, 
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eksterminacja ludności żydowskiego 

pochodzenia  

w obozach koncentracyjnych w czasie II 

wojny światowej, Wielki Głód na Ukrainie, 

Zbrodnia katyńska, ludobójstwo w 

Rwandzie, masakra w Srebrenicy.  

 

Konflikty zbrojne obecnie toczące się na 

świecie: 

⦁    Konflikt zbrojny w Syrii – od 2011 roku 

w Syrii toczy się wojna domowa pomiędzy 

siłami wiernymi prezydentowi Baszszarowi 

al-Asadowi  

a zbrojną opozycją. Przyczyną wybuchu 

wojny stały się autorytarne rządy 

prezydenta.  

⦁    Konflikt na wschodniej Ukrainie – 

wojna w Donbasie wybuchła w 2014 roku 

po wystąpieniach prorosyjskich i 

anektowaniu Krymu przez Rosję, które 

nastąpiły po rewolucji Euromajdanu. 

Wywołali ją separatyści, wspierani przez 

rosyjską armię i siły specjalne, dążący do 

oderwania od Ukrainy obwodów: 

donieckiego  

i Łużańskiego. 

⦁    Konflikt zbrojny w Somalii – wojna 

domowa trwająca od 1991 roku. Przyczyną 

jej wybuchu stało się obalenie somalijskiego 
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dyktatora Siada Barre, co zapoczątkowało 

walki pomiędzy różnymi ugrupowaniami 

dążącymi do przejęcia władzy w Somalii. 

 

Informacje dodatkowe/wyd. NOWA ERA 

 

 

Temat2: Integracja czy niezależność - 

podsumowanie wiadomości. 

“Nigdy więcej wojny” 

 
19.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 
2 godz. 
 

Franciszek 
Szymczyk 
 

Pn - gra właściwa.  Obejrzyj 
dowolny mecz 
(najlepiej 
zwycięski) 
reprezentacji 
Polski (np. Z 
Mistrzostw 
Swiata z 
1974r) 

19.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 
2 godz. 
 

Anna Odrzywół 
 

Temat: PK Nauka prowadzenia piłki w 

trójkach. 

 

Obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ6Qx0g5

hOc 

 

Temat: PN Strzały na bramkę z różnych 

odległości . 

 

Obejrzyj filmik. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MZ6Qx0g5hOc
https://www.youtube.com/watch?v=MZ6Qx0g5hOc
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https://www.youtube.com/watch?v=9KpAOY-

N3zU 

PONIEDZIAŁEK 
 

22.06.2020 Język polski 
 

Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Michał Anioł i Vincent van Gogh o 

swojej pracy. 

1. Zapoznaj się z tekstami na str. 281-

284 

2. Na podstawie tekstu o Michale 

Aniele odpowiedz na pytania: 

- o co artysta prosi swojego przyjaciela? 

- jaki stosunek do swojej pracy ujawnia 

Michał Anioł? 

- jak rozumie istotę sztuki? 

3. Odwołując się do wyznań Vincenta van 

Gogha w liście, odpowiedz na pytania: 

- jak malarz postrzegany jest przez innych 

ludzi? 

- jak chciałby być postrzegany? 

- jakim artystą chciałby być? 

- co odczuwa mimo codziennych trosk? 

4. Spróbuj podać cechy charakteryzujące 

podejście do pracy twórczej, wspólne dla 

Michała Anioła i Vincenta van Gogha 

(np. pasja, temperament, ambicja, .........) 

5. Przyjrzyj się znanym dziełom twórców 

(pełne materiały z zajęć wraz ze 

zdjęciami znajdziesz w aplikacji 

Teams w plikach) 
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22.06.2020 
 

matematyka 
2h 
 

Bogumił Pęcina 
 

Temat: Omówienie zadań egzaminacyjnych 

z matematyki.       

  

Cele: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości 

matematycznych 

  

Forma pracy: praca z arkuszem 

egzaminacyjnym czerwiec 2020 r. 

 

 Online 
8.00.9.00 

22.06.2020 
 

geografia 
 

Anetta Cieślik 
 

Temat: Arktyka i Antarktyka. 

  

1. Arktyka –obszar leżący wokół 

bieguna północnego, obejmujący 

Ocean Arktyczny oraz północne 

krańce Europy, Azji i Ameryki N. 

2. Antarktyka- obszar wokół bieguna 

południowego, obejmujący  

Antarktydę, i wody Oceanu 

Południowego. 

3. Antarktyda to najzimniejszy 

kontynent świata w 99% pokryty 

lądolodem. 

4. Na obszarze Arktyki i Antarktyki 

występują zjawiska dni i nocy 

polarnych. 

5. Antarktyda nie ma stałych 

mieszkańców, a przebywają tam 
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jedynie naukowcy z różnych 

zakątków świata, którzy obsługują 

stacje badawcze. 

6. Prace badawcze w Arktyce i 

Antarktyce: 

- dokonania Henryka Arctowskiego i 

Antoniego Dobrowolskiego, 

- zdobycie biegunów przez Marka 

Kamińskiego. 

 
22.06.2020 
 

religia 
 

Ks. Paweł 
Sudowski 
 

Temat: Życie jest niepowtarzalnym 

darem. 

1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Obejrzyj uważnie prezentację 

https://prezi.com/2ogyxhktxoul/zycie-jest-

niepowtarzalnym-darem/ 

3. Jakie zadania ma „uczeń 

Chrystusa”? 

4. Jak nie zadawalać się 

przeciętnością? 

5. Jakie niebezpieczeństwo grozi nam 

od fałszywych nauczycieli? 

  

22.06.2020 religia 
 

Ks. Paweł 
Sudowski 
 

Temat: „Odpocznijcie nieco”. 

1. Przepisz temat do zeszytu 

2. Napisz w 5 zdaniach: jak dobrze 

wypoczywać, żeby się nie zmęczyć? 

3. POMÓDL SIĘ O DOBRE 

WAKACJE 

  

https://prezi.com/2ogyxhktxoul/zycie-jest-niepowtarzalnym-darem/
https://prezi.com/2ogyxhktxoul/zycie-jest-niepowtarzalnym-darem/
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WTOREK 
 

23.06.2020 język 
niemiecki 
 

Katarzyna 
Błażejewska 
 

Thema: Die Wiederholung – K. 5 

  

Podręcznik str. 52-54, zeszyt ćwiczeń str. 72-73 

1) Przypomnij sobie poznane słownictwo – 

zestawienie str. 53-54. 

2) Przeczytaj trzy kartki z wakacji na str. 52, na 

ich podstawie napisz w zeszycie własną 

pocztówkę z wakacji. 

3) Wykonaj zadania powtórzeniowe 1-9 str. 72-

73 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Kontakt z nauczycielem za 
pośrednictwem aplikacji 
Teams lub poczty 
elektronicznej: 
kblazejewska1@sp2pt.onmi

crosoft.com 

 

 

 

23.06.2020 
 

język 
niemiecki 
 

Katarzyna 
Błażejewska 
 

Thema: Die Klassenarbeit – K. 5.  

Die Berichtigung der Klassenarbeit. 

  

Test będzie dostępny w aplikacji Teams (Pliki)  w 

dniu 23.06.2020r. 

Klucz z rozwiązaniem testu zostanie 

udostępniony 24.06.2020r. 

 

  

23.06.2020 
 

fizyka 
 

Krystyna Pełka 
 

Temat: Oglądamy film. 
 

zakres treści: 

• Projektor kinowy 
• Kineskop 
• Ekran LCD 
• Ekran plazmowy 
• Cyfrowy zapis obrazu 
• Trzy wymiary 

 
 
 

Rozwiązanie 
zadania 2 str.258 

w  indywidualnym  
 Notesie zajęć/Zadanie 

domowe 
 

 
 
Lekcja on-line 

wtorek 
10.00- 10.30 

mailto:kblazejewska1@sp2pt.onmicrosoft.com
mailto:kblazejewska1@sp2pt.onmicrosoft.com
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• Polaryzacja światła 
 

formy pracy ucznia: 

• Lekcja on-line 
 

23.06.2020 
 

fizyka 
 

Krystyna Pełka 
 

Temat: Oglądamy film. 
 

zakres treści: 

• Projektor kinowy 
• Kineskop 
• Ekran LCD 
• Ekran plazmowy 
• Cyfrowy zapis obrazu 
• Trzy wymiary 
• Polaryzacja światła 
 

formy pracy ucznia: 

1. Praca z podręcznikiem str. 253- 258 

2.  Praca z plikiem pdf zamieszczonym   

3. w zakładce Pliki. 

4. Wypełnianie karty pracy 

 
 

 
 
 
 
 
 

w indywidualnym Notesie 
zajęć/Zadanie domowe. 

 
 
 
 

Materiały 
dodatkowe 
Bibliotece 
zawartości 

23.06.2020 
 

historia 
 

Anna Krasoń 
 

 

Temat: Świat po 1989 r. 

Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 216-

222. 

W połowie lat 80. XX wieku rozpoczęły się 

zmiany w polityce Związku Radzieckiego, 

które skończyły się jego rozpadem oraz 

odzyskaniem niepodległości przez państwa 

Europy Wschodniej. 

 

Warto obejrzeć dla 

utrwalenia wiadomości 

 

III RP 

https://vod.tvp.pl/video/

szkola-z-tvp-klasa-

8,historia-lekcja-5-

07052020,47879111 
 

 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-07052020,47879111
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-07052020,47879111
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-07052020,47879111
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-07052020,47879111
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Na czym polegała “Jesień Narodów” (lub 

“Jesień Ludów”)? 

Przeanalizuj główne wydarzenia 

“aksamitnej rewolucji". 

 

W 1990r. NRD została włączona do 

Republiki Federalnej Niemiec i tym samym 

dokonało się “zjednoczenie Niemiec”. 

W 1991 r. oficjalnie zlikwidowano Układ 

Warszawski i RWPG, a w większości 

krajów dawnego bloku wschodniego 

powstały już rządy wyłonione w 

demokratycznych wyborach. Europę 

Wschodnią musiały opuścić wojska 

radzieckie. 

 

 

Świat u schyłku XX wieku. 

Chiny po śmierci Mao Zedonga: 

-reformy społeczno - gospodarcze Deng 

Xiaopinga; 

-masakra na placu Bramy Niebiańskiego 

Spokoju; 

-przekształcenie zacofanego państwa  

w światową potęgę gospodarczą. 

Na podstawie informacji z podręcznika 

postaraj się wymienić z jakimi problemami 

borykają się współczesne Chiny. 
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Bliski Wschód na przełomie XX i XXI w. 

Ideologie rozpowszechnione na Bliskim 

Wschodzie: panarabizm, islamizm. 

Al.-Kaida (na podstawie informacji w 

podręczniku przedstaw cele tej organizacji). 

W 1990 r. wojska irackie zaatakowały i 

łatwo zajęły bogaty Kuwejt. Rozpoczęła się 

wojna w Zatoce Perskiej. W 1991 r. państwa 

koalicji (USA i ich sojusznicy) pokonały 

Irak.  

Saddam Husajn musiał wycofać się  

z Kuwejtu. 

 

W 1993 roku Organizacja Wyzwolenia 

Palestyny i Izrael wzajemnie uznały swoje 

istnienie i podpisały porozumienie o 

utworzeniu Autonomii Palestyńskiej. 

 

 
23.06.2020 
 

historia 
 

Anna Krasoń 
 

 

Temat: Świat po 1989 r. - dzisiejszy świat. 

 

Podręcznik str. 246-251. 

Jakie zmiany zaszły w gospodarce i życiu 

codziennym podczas rewolucji naukowo-

technologicznej - trzeciej rewolucji  

przemysłowej (zmiany pozytywne i 

negatywne)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA 8 A  10.06 - 25.06  
 

   
 

Internet i telefonia komórkowa 

zrewolucjonizowały komunikację 

międzyludzką. W znaczny sposób 

przyspieszyły obieg informacji. Świat stał 

się globalną wioską, w której odległości 

przestały mieć znaczenie. 

Na świecie pojawiły się ogromne 

dysproporcje w rozwoju pomiędzy bogatymi 

krajami półkuli północnej i ubogimi 

państwami półkuli południowej. Zaostrzył 

się również konflikt między cywilizacją 

zachodnią a islamską. 

Rozwój przemysłu, wzrost liczby ludności 

oraz rabunkowa eksploatacja zasobów 

naturalnych coraz silniej wpływają na 

destrukcję środowiska. 

 

 

Dlaczego po 1989 r. Polska zdecydowała się 

dokonać zwrotu na Zachód? 

 

Historia integracji europejskiej. 

Polska w NATO i Unii Europejskiej. 

 

Zastanów się, jakie były przyczyny 

przystąpienia Polski do w/w organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto obejrzeć dla 

utrwalenia wiadomości 

 

https://vod.tvp.pl/video/

szkola-z-tvp-klasa-

8,historia-lekcja-5-

14052020,47954189 
 

23.06.2020 informatyka Sylwia Budzisz Temat: Ucz się i rozwijaj zainteresowania 

w sieci. 

  

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-14052020,47954189
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-14052020,47954189
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-14052020,47954189
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,historia-lekcja-5-14052020,47954189
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Jakie są możliwości nauki i rozwijania 

zainteresowań w sieci. 

 

ZOONIVERSE.ORG 

Na platformie www.zooniverse.org 

zgromadzono naukowe projekty badawcze, 

w które może się zaangażować każdy chętny 

internauta. 

Zapoznaj się z wiadomościami w 

podręczniku str.173 - 178. 

 

Umieśćcie adresy ciekawych serwisów i 

stron www w dostępnym dla całej klasy 

dokumencie. W każdej chwili będziecie 

mogli skorzystać z wpisanych tam adresów, 

dopisać nowe interesujące miejsca w sieci. 

ŚRODA 
 

24.06.2020 język 
angielski 
 

Katarzyna 
Trojanowska-
Nienałtowska 
 

Temat: Crime and punishment – 

przestępstwa i kary. / Social problems – 

problemy społeczne. / Volunteering – 

wolontariat. (2 godz.) 

  

Notatka z lekcji: 

Lesson 

Topic: Crime and punishment. / Social 

problems. / Volunteering. 

  

  

http://www.zooniverse.org/
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Po zapoznaniu się ze słownictwem 

dotyczącym życia społecznego znajdującym 

się na stronie 127 Repetytorium 

Ósmoklasisty wykonaj następujące zadania: 

ćw. 6, 7, 8, 10 str. 121 

ćw. 3, 4 str. 122 
24.06.2020 
 

matematyka 
 

Bogumił Pęcina 
 

Temat: Długość okręgu. 

  

  

Forma pracy: praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, multimedia 

  

Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ174

CUmuvE 

  

Analizujemy informacje oraz przykład na 

str. 242 

  

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 

Zad 5/243   7abc, 8,9/244 

Ćw 1,2,3/63 Zeszyt ćwiczeń 

  

24.06.2020 
 

chemia 
 

Zbigniew Zasępa 
 

Temat: Sacharoza – disacharyd 

  

Podręcznik str. 208-211 

  

Proszę zapoznać się z właściwościami, 

występowaniem i zastosowaniem sacharozy. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DQ174CUmuvE
https://www.youtube.com/watch?v=DQ174CUmuvE
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24.06.2020 
 

chemia 
 

Zbigniew Zasępa 
 

Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy 

  

Podręcznik str. 212-217 

  

Proszę zapoznać się z właściwościami, 

występowaniem i zastosowaniem skrobi i 

celulozy. 

  

24.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 2 
godz. 
 

Franciszek 
Szymczyk 

Bezpieczeństwo w czasie zabaw i kąpieli na 

wakacjach. Bezpieczne wakacje. 
 Przeczytaj w 

internecie o 
zachowaniu 
się nad wodą 
w czasie 
kąpieli w 
różnych 
warunkach 
nad wodami 
otwartymi np. 
rzeka, jezioro, 
morze 

24.06.2020 
 

wychowanie 
fizyczne 2 
godz. 
 

Anna Odrzywół Temat: Układ ćwiczeń na równoważni. 

 

Obejrzyj filmiki. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttA3XeG30

bU 

Ćwicz co najmniej 20 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hl6KYxrn

sY 

 

 

Temat: Bezpieczeństwo podczas wakacji. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ttA3XeG30bU
https://www.youtube.com/watch?v=ttA3XeG30bU
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Obejrzyj filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=po2zhXIgk0

4 

CZWARTEK 
 

25.06.2020 biologia 
 

Katarzyna 
Burnant 
 

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na 

str. 169 –170. Zwróć uwagę na zagadnienia 

ujęte w punktach poniżej. 

 Przepisz do zeszytu poniższą notatkę. 

Temat: Ekologia, genetyka i ewolucjonizm 

– nauki biologiczne. Podsumowanie 

całorocznych wiadomości.  

1. Osiągnięcia współczesnej nauki. 

 2. Bezpieczny wypoczynek. 

 

W tym tygodniu nie 

przysyłasz pracy 

domowej. 
 

Zajęcia 

online – 

19.06 godz. 

12.45 
 

25.06.2020 
 

matematyka Bogumił Pęcina 
 

Temat: Pole koła. 

  

  

Forma pracy: praca z podręcznikiem, 

zeszytem ćwiczeń, multimedia 

  

Oglądamy film: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGCA7

AuZ4TU  

Analizujemy informacje oraz przykład na 

str. 247 

  

Zadania do samodzielnego rozwiązania: 
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Zad 1,2,3,9/248 Podręcznik 

Ćw 1,2/64 Zeszyt ćwiczeń � 

25.06.2020 
 

j. polski Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Między poezją a malarstwem. 

Analizujemy obrazy i związane z nimi 

obrazy poetyckie. 

 

Plan pracy na lekcji: 

1. Skojarzenia i refleksje związane z 

odbiorem obrazów (podręcznik str. 

306) 

2. Czytanie utworów poetyckich (str. 

307) 

3. Analiza wierszy 

4. Rozmowa o roli sztuki w życiu 

młodych ludzi. 

 

 Zajęcia online 
godz. 11 

25.06.2020 
 

j. polski Monika 
Bąkowska 
 

Temat: Jaka lektura na wakacje? 

 

Zapoznaj się z propozycjami książek, które 

możesz przeczytać w wakacje. Może któraś 

Cię zainteresuje? 

 

1. Beata Wróblewska, Jabłko Apolejki 

2. Joanna Jagiełło, Tam, gdzie 

zawracają bociany 

3. Ursula K. De Guin, Czarnoksiężnik z 

Archipelagu 
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Zdjęcia okładek oraz opisy książek 

znajdziesz w aplikacji Teams w plikach. 

25.06.2020 
 

EDB Iza Szymczyk Temat: Choroby cywilizacyjne a 

komunikacja interpersonalna w trosce o 

zdrowie. 

  

 


