
dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe 
i rozszerzające

metody pracy, 
formy realizacji, 

propozycje od 
nauczyciela, linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

język polski

1. Wykonujemy zadania egzaminacyjne i 
sprawdzamy z kluczem odpowiedzi;   2. Do 
poniedziałku 16 marca godziny 15.00 piszemy 
wypracowanie na wybrany temat: Temat nr 1 
(przemówienie) ze strony 106 lub Temat nr 1 
(rozprawka) ze strony 23 i przesyłamy w 
załączeniu jako plik Word na adres: elzbieta-
debska@o2.pl ;   3. Czytamy "Małego Księcia".

Pocztą elektroniczną 
uczniowie otrzymają karty 
pracy i instrukcje 
wykonania.

1. dziennik 
elektroniczny   2. poczta 

elektroniczna: elzbieta-
debska@o2.pl Elżbieta Dębska

Język polski

Powtarzamy do egzaminu zagadnienia z 
omawianych w klasie 7. działów gramatyki: 1. 
Osobowe i nieosobowe formy czasownika (zwł. 
imiesłowy); 2. składnia zdania pojedynczego; 3. 
Zdanie współrzędnie złożone; 3. Zdanie podrzędnie 
złożone; 4. Imiesłowowy równoważnik zdania; 5. 
Zdanie wielokrotnie złożone; 6. Interpunkcja w 
zdaniu złożonym; 6. Wyraz podstawowy i 
pochodny; 7. Budowa słowotwórcza wyrazu; 8. 
Rodzaje i funkcje formantów; 9. Wyrazy złożone 
(złożenia, zrosty, zestawienia); 11. Rodzina 
wyrazów. Elżbieta Dębska

Religia
Umiem opisać własnymi słowami, co działo się na 
Drodze Krzyżowej

Przeczytaj: https:
//www.niedziela.

pl/artykul/123672/nd/M
eka-naszego-Pana-
Jezusa-Chrystusa-

wedlug i i na podstawie 
własnych wiadomości 

lub tekstu bądź 
narratorem w tym 

filmiku https://www.
youtube.com/watch?

v=Tcv2fKGq0F4, 
możesz nagrać swój 
tekst i pochwalić się 

swoimi 
umiejętnościomai, lub 

tekst napisać.
marek.chroscik@gmail.

com Marek Chróścik
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zajęcia z wychowawcą zapoznanie ucznia z przebiegiem egzaminu

prezentacja PowerPoint 
przesłana uczniom i 

rodzicom Elżbieta Dębska

Informacja od wychowawcy: 
język polski, matematyka, 
język angielski

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała 
pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:
00 nowe zadania z polskiego, matematyki i 
angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy 
od 16.03 na http://www.cke.gov.pl  
#egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin @CKE_PL Elżbieta Dębska

historia

Przeczyać rozdziały: 18 (Za żelazną kurtyną), 25 
(Postalinowska odwilż i mała stabilizacja), 26 
(Konflikt państwa z Kościołem) oraz wykonać 
pisemnie w zeszycie 1,2,3/122; 1,2,3,4,5/166; 
1,2,3,4/170

po przeczytanu 
rozdziałów pisemnie w 
zeszycie pytanie: 1,2,3
/122; 1,2,3,4,5/166; 

1,2,3,4/170. 
Odpowiedzi na pytania 

zostaną sprawdzone na 
lekcji po powrocie.

kontakt przez dziennik 
elektroniczny Renata Krakowska

Wiedza o społeczeństwie

Przeczytać z rodziału 5 (Ustrój Rzeczpospolitej) 
podrozdział 1,2,3 i wykonać pisemnie w zeszycie 
pyt. 6,7/127; 1/132; 5,6,8/133

Przypominam o 
plakatach wyborczych

Praca z podrecznikiem. 
Odpowiedzi zostaną 

sprawdzone na lekcji po 
powrocie

kontakt przez dziennik 
elektroniczny Renata Krakowska

Język angielski

Gr p. Baumert: Zrobić wszystkie (oprócz 
listeningów) ćwiczenia z Unitów 9 i 10 z 
podręcznika.Gr p. Watts: proszę o nauczeniesię 
słownictwa dotyczącegojedzenia (podane kserówki 
przed zawieszeniem zajęć edukacyjnych) Proszę o 
zrobienie zadań z repetytorium: ex.4 s.40, ex.8 s.
41,  ex.3 s. 42, z. 5 s.43, z. 1,2,3,4,5 s.45, z.4 s. 
46 (proszę o przesłanie maila do czwartku na adres 
magda.watts.mw@gmail.com)

na fb szkoły oraz przez 
dziennik elektroniczny 
zostaną udostepnione 
zadania ze słownictwa w 
aplikacji quizziz - zrób 
ćwiczenia

Ćwiczenia zostaną 
sprawdzone po powrocie 

do szkoły.

poprzez dziennik 
elektroniczny lub na 

adres mailowy: 
angielski.sp363@gmail.

com
Barbara Baumert, 
Magdalena Watts

Fizyka

 W dniach 16-20 marca rozwiązujemy zadania z 
podręcznika do fizyki str 62 zadania 1,2,3,4,5,6; 
str 64 zadania 5,6,7,8;str 65 zadania 3,4,5,6,7,8.
Jest to materiał powtórkowy przed pracą klasową z 
" Prądu elektrycznego, którą piszemy niedługo po 
25 marca.Jeśli masz problem z jakimiś zadaniem 
napisz do mnie na adres, który podałam

Beddą sprawdzane po 
powrocie do szkoły

dziennik elektroniczny, 
konczakatarzyna@gmail

.com Katarzyna Kończak
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Fizyka

Polecam do powtórek: 
kanał na YouTube 

"Fizyka od podstaw" 
tematy

Pomiar natężenia i 
napięcia

Natężenie i napięcie 
prądu

Prawo Ohma
Praca i moc prądu Katarzyna Kończak

Fizyka

Dla chetnych: zrób swój 
obwód elektryczny, 
następnie nagraj film, w 
którym wyłumaczysz 
zasadę jego działania do 
23.03.2020
Prześlij go do mnie 
konczakatarzyna@gmail
.com Katarzyna Kończak

biologia 
 1. Drapieżnictwo. 2. Konkurencja   3.Wypełnij 
karty pracy

podręcznik, epodręcznik  
https://drive.google.

com/file/d/13Ns0NUhw
WbG13fFJLdZdeXQAdew

6VGnv/view?
usp=sharing  https:

//drive.google.
com/file/d/1J5fjRnn-

eRG9UIyW4rcs4sxLmdN
0LVV1/view?
usp=sharing dziennik elektroniczny Ewa Olkowska

informatyka Zastosowanie arkusza klakulacyjnego

Uczniowie przygotują w 
Excellu tabliczkę 
mnożeniaz wykorzystaniem 
adresowania 
bezwzględnego z dolarem 
$.

w arkuszu należy 
wypełnić jedną kolumnę 

i jeden wiersz liczbami 
od 1 do 10 tak jak to 

wyglda w tabliczce 
mnożenia. Następnie 

użyć mnożenia stosując 
dolara. eb.bialek@gmail.com Elżbieta Białek
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chemia Podręcznik: str.141-z.1,2,4,5,6/ str.149-z.2 z.4-str.149

podręcznik, notatki, inne 
źródła wiedzy/sprawdzenie 

na lekcji dziennik elektroniczny Małgorzata Mańska

informatyka
Gra w Scratch, np.odbijanie piłeczki lub wyścigi 
samochodowe https://scratch.mit.edu/ dziennik elektroniczny Agnieszka Szałaj

język niemiecki str. 57, zad. 5,6,7,8 str. 58 zad. 9, 10 
Poproszę zdjęcia 
zrobionych zadań na maila

dziennik elektroniczny 
niemiecki1sp363@wp.pl Maria Adamczyk

edukacja dla bezpieczeństwa  Złamania i zwichnięcia (s.99-103 podręcznik), 

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

Opracuj pytania 1 i 5 z 
podręcznika s. 103 e-mail: edb2020@o2.pl Tomasz Podgórski

Matematyka Podręcznik: str.201-202 za. 20, 21, 23, 24,29 podr. str. 202 zad. 25 zeszyt przedmiotowy dziennik elektroniczny J. Strzelecka-Włodarz

Matematyka dod podręcznik dodatkowy str. 143 - 151

W przypadku braku 
podręcznika poprosze o 
wiadomość na emaila 
szkolnego i wykonam scan 
str podręcznik dziennik elektroniczny J. Strzelecka-Włodarz

wych. fiz. dziewcząt

Wykonaj 3 medale olimpijskie o średnicy 20 cm i 
odpowiednim kolorze złota, srebra lub brązu z 
sylwetką sportowca Letnich Igrzysk Olimpijskich. 
Na medalu umieść: miejsce i rok zdobycia trofeum, 
sylwetkę sportowca oraz dyscyplinę w której 
zdobył w/w medal. Rok Igrzysk z którego możesz 
dokonać wyboru sportowca otrzymasz przez 
dziennik elektroniczny.

uczniowie wykonuja pracę 
dowolna techniką. dziennik elektroniczny Agnieszka Sławińska

geografia

przeczytaj temat 2. w rozdziale 3. Ameryka, tj. 
Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej, 
od strony 110 do 115; po przeczytaniu tematu 
wykonaj WSZYSTKIE ćwiczenia do tego tematu w 
zeszycie ćwiczeń.

ćwiczenia zostaną 
sprawdzone na pierwszej 
lekcji po powrocie do szkoły dziennik elektroniczny Marek Karaś

język niemiecki
Poćwicz czasowniki zwrotne wykonując zadania z 
zeszutu ćwiczeń ze str 83(tylko prawa kolumna!)

Zadanie zostanie 
sprawdzone po powrocie do 
szkoły dziennik elektroniczny Katarzyna Gawlicka-Lucima

https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=bTrA_AhnSaM
https://www.youtube.com/watch?v=bTrA_AhnSaM
https://www.youtube.com/watch?v=bTrA_AhnSaM

