
Praca domowa klasa 8b 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 
 
ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE  
EMAIL NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com 
 
08.06.2020 r. (czwartek) 
Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją 
pocztę elektroniczną materiały do wykonania. 
 
JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com 
 
08.06.2020r.(poniedziałek) 
Subject: Kultura-słownictwo z rozdziału 9.  
-zapoznaj się ze słówkami na st.83. Nowe słówka ćwicz na quizlet: 
https://quizlet.com/pl/316456275/macmillan-repetytorium-8-klasisty-unit9-flash-cards/ 
-przepisz pod tematem 
advertisement/advert –ogłoszenie, reklama 
perform on stage-występować na scenie 
advantages-zalety  
website-strona internetowa 
-wykonaj ćwiczenia 1,2, 4  strona 76 oraz 5, 6 i 8 strona 77.  
10.06.2020r.(środa) 
Subject: Language functions-funkcje językowe. 
-zapoznaj się z nowymi wyrażeniami na st. 185 (giving permission-udzielanie pozwolenia, 
refusing permission-odmawianie pozwolenia, asking for permission-wyrażanie prośby o 
pozwolenie) 
-przepisz pod tematem: 
May I close the door?-Czy mogę zamknąć drzwi? 
Could I invite my friend to the cinema?-Czy mogłabym/mógłbym zaprosić moją koleżankę do 
kina? 
Can I borrow your rubber?- Czy mogę pożyczyć twoją gumkę? 
Do you mind if I leave the room?- Czy masz coś przeciwko jeśli wyjdę? 
I don t mind. –Nie mam nic przeciwko. 
-wykonaj ćwiczenia 3,5 strona 79. 
- wykonaj zadania egzaminacyjne 13 i 14: https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-
zadania/4549991-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-angielskiego-online.htm 
-zrób zadanie egzaminazyjne 2 strona 78.  
 
JĘZYK  NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   ich.mag.deutsch@o2.pl  



 
Klasa 8B 
09.06.2020r. 
Thema: Gehen Sie geradeaus. 
 
Zapraszam na lekcję on-line o godz. 8.55, link przyłączenia: 
https://join.skype.com/lAPEhHQQc4bP 
 
 
 
Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 
ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 
10/73: 1. den, 2. zur, 3. unseren, 4. ihren, 5. um 
11/74: 1.die Wiese, das Feld, den Wald, den Fluss, 2. den, die, 3. die, das, 4. die, die 
 
1. Sieh den Film an und notiere den Wortschatz (Verkehrsmittel) mit der Übersetzung. 
(Zobacz film i zanotuj w zeszycie nazwy oznaczające środki transportu razem z 
tłumaczeniem.) https://www.youtube.com/watch?v=zMAaMpmLqs0  
2. Mach Übungen im Lehrbuch: 1/116 (mündlich - ustnie) und 2,3/117 (schriftich im Heft – 
pisemnie w zeszycie).  
3. Mach Übung 16 und 18/76 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)  
Übung 22/77 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. dodatkowe, jeśli zrobisz prześlij do 
sprawdzenia.) 
4. Spiel und lerne. (Graj i ucz się.) 
https://quizlet.com/329962831/verkehrsmittel-flash-cards/ 
5. Sieh den Film an. (w ramach kontaktu z „żywym” językiem): 
https://www.youtube.com/watch?v=Rj9GwaRQ_Xk – Deutsch – Verkehrsmittel in Berlin 
 
KARTKÓWKA (link dla osób, które nie pisały tej kartkówki w tamtym tygodniu i dla 
osób, które chcą poprawić ocenę):  https://padlet.com/niemkaralle/6rv7d3ys903r4fhc 
 
HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl  
 
09.06.2020 
Temat: Powtórzenie i utrwalenie działu VI - Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku 
1.Przeczytaj informacje Lekcji powtórzeniowej, s. 130-132. 
2.Wykonaj zadanie 1, s. 233. 
 
10.06.2020 
Obejrzyj film na YOU TUBE o denominacji polskiej waluty w 1995 roku. 
 
09.06.2020 WOS 
 
Temat: Informacje i przekaz na wagę złota 
1.Przeczytaj temat 37 z podręcznika. 
2.Przepisz do zeszytu 1, 2 i 3 kropkę. 
3.Wykonaj polecenie 1, s. 219. 
 
10.06.2020 
Temat: Cyberprzestrzeń - korzyści i zagrożenia 



1.Przeczytaj temat 38 z podręcznika. 
2.Zapisz w zeszycie informacje z Zapamiętaj. 
3.Wykonaj polecenie 3, s. 224. 
 
GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 
 
Nie ma pracy domowej na ten tydzień. 
Jeżeli ktoś nie odsyłał prac z geografii może oddać do sprawdzenia zeszyt przedmiotowy z 
notatkami, zeszyt należy zostawić w sekretariacie szkoły przy ulicy Pl. Zwycięstwa, zeszyt 
ma być podpisany (imię, nazwisko, klasa). 
 
MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA  alina.nizinska@o2.pl 
 
08.06.2020 r. (poniedziałek) 
Temat: Sprawdzian z działu „Symetrie”. 
O godzinie 13.00 prześlę Ci sprawdzian na pocztę elektroniczną.  W opisie podam dalsze 
informacje. 
 
09.06.2020 r. (wtorek) 
Temat: Rozwiązywanie zadań na dowodzenie. 
Jednym z zadań na egzaminie ósmoklasisty będzie zadanie na uzasadnienie. Dziś rozwiążesz 
kilka takich zadań.  
Zapisz w zeszycie temat. 
Rozwiąż zadania:  
Uzasadnij, że suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3. 
Uzasadnij, że suma czterech kolejnych liczb naturalnych nieparzystych jest podzielna przez 8. 
Uzasadnij, że jeśli liczba jest podzielna przez 15 i przez 14, to jest podzielna przez 10. 
Podstawę AB trójkąta ABC podzielono na trzy równe odcinki: AD, DE i EB. Uzasadnij, że 
trójkąty ADC, DEC i EBC mają równe pola oraz że stosunek pól trójkątów AEC i ABC 
wynosi 4:6. 
Uzasadnij, że trójkąt, w którym jeden kąt jest równy różnicy dwóch pozostałych jest 
trójkątem prostokątnym. 
Ponadto umieszczę zestaw zadań tego typu na platformie wsipnet.  
W ramach powtórzenia materiału przed egzaminem wykonaj mapę myśli zawierającą 
przydatne wzory matematyczne. 
Rozwiązane zadania (podczas zajęć powiem, które) oraz mapę myśli proszę przesłać do mnie 
pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć. 
W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI  
09.06.2020 r. (wtorek) 
Zestaw zadań umieszczony na platformie wsipnet.pl. 
 
10.06.2020 r. (środa) 
Temat: Powtórzenie przed egzaminem – rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 
Rozwiąż zadania z zestawu zadań egzaminacyjnych zamieszczonego przeze mnie na tablicy 
platformy wsipnet. (Część zadań rozwiążemy podczas zajęć online.) 
Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci 
zdjęć. 



W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 
mailową. 
 
FIZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl  
 
08.06.20 ( Miraże i inne ciekawe obserwacje.) 
https://drive.google.com/file/d/1JSLVFUWSfOu9E4mhW2HJFV68LILn-
hDS/view?usp=sharing 
CHEMIA EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 
 
08.06.20 ( Znaczenie skrobi dla organizmów.) 
https://drive.google.com/file/d/1mnRetnP3HISnGoZ9C2lBXCZrtKCu2lUY/view?usp=sharin
g 
 
10.06.20 (Celuloza to też cukier.) 
https://drive.google.com/file/d/1Xix2s1TRePJqIbK_hQGn2Tw-JmOAdqec/view?usp=sharing 
 
BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com  
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat:  Temat: Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.  
Przeczytajcie informacje na ten temat z podręcznika str. 151. W zeszytach napiszcie co to są  
nieodnawialne zasoby przyrody i wymieńcie je, oraz odnawialne zasoby przyrody i 
wymieńcie je. Napiszcie również co to jest recykling. Jest to praca na ocenę (ostatnia praca z 
biologii). Swoje prace przesyłajcie najlepiej w ciągu tego tygodnia. Pozdrawiam i życzę miłej 
pracy. 
 
RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 
 
08. 06. 2020 (poniedziałek)  
Temat: Uroczystość Bożego Ciała 
11 czerwca będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Jest to taki dzień, kiedy 
Zmartwychwstały Jezus obecny w hostii odwiedza nas w miejscach naszego zamieszkania. 
Więcej informacji  pod linkiem: https://youtu.be/VPc04e-nSEk  
https://view.genial.ly/5ed788fcbacf2c0da655722a/presentation-boze-cialo?fbclid=IwAR  
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL 
NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu 
 
05.06.2020r. Zapisz w zeszycie główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie 
więzi, rodzicielstwo. Niedojrzałe traktowanie płciowości prowadzi do przedmiotowego 
traktowania człowieka. Przeżywanie płciowości powinno zawsze wiązać się z 
odpowiedzialnością. Zastanów się, jak można wyrazić szacunek w tej sferze.  
 
EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA  EMAIL 
NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com 
 
04.06.2020r. 
Temat: Zagrożenia pożarowe. Zagrożenia związane z działalnością człowieka. 
1. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB  



2. Samodzielnie wykonaj zadania od 1 do 9 zamieszczone pod słowniczkiem. 
3. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 144 
4. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-
zagrozenia/DVDf9Pi2e  
5. Samodzielnie wykonaj zadanie 1 i 2 zamieszczone pod słowniczkiem. 
6. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 155 
 
INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com 
 
10.06.2020r.  
Temat: Ucz się w sieci – Akademia Khana 
Na dzisiejszych zajęciach dowiesz się w jaki sposób można wykorzystać serwis Akademii 
Khana do dalszej nauki. 
1. Zapoznaj się uważnie z tematem 5.5 s. 168 
2. Wykonaj polecenia zawarte w materiale z podręcznika. 
3. Zastanów się, czy w jaki sposób mógłbyś podnosić swoje kompetencje, korzystając z 
Akademii Khana. 
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/intro-to-
programming/v/programming-intro 
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/drawing-
basics/pt/making-drawings-with-code 
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/intro-to-
programming/a/learning-programming-on-khan-academy 
https://pl.khanacademy.org/computing 
 
JĘZYK ANGIELSKI KOŁO ZAINTERESOWAŃ 
EMAIL NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 
 
18.06. (czwartek)  
Obejrzyj filmik ze wskazówkami na „ostatniej prostej” przed egzaminem, a następnie 
wykonaj quiz.  
Filmik: Egzamin ósmoklasisty – ostatnia deska ratunku – grammar revision 
https://www.youtube.com/watch?v=odBWMnLcrUk&fbclid=IwAR0M09PqULfQdatUitciU
MNR083UGq-q3as-VfNdmfioNClmAFk9LPBI4bA 
Quiz:  
https://view.genial.ly/5ed5f4a0a230970d291da15e/presentation-powtorka-last-minute-czesc-
trzecia?fbclid=IwAR36Kq9BiL8QSiXAZP1j3fGN5Wo1m8Nio9MJyr27PBE21VIN3amtvm
QRyYQ 
 
JĘZYK  POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   danutawik6@gmail.com 
 
08.06.2020 (poniedziałek) 
Temat: Lektury obowiązkowe i uzupełniające – tematyka, bohaterowie, motywy. Utrwalenie 
przed egzaminem. 
 
1. Informacje na temat lektur obowiązkowych (teksty dłuższe i zawarte w podręczniku) 
umieść w tabeli. Skorzystaj z informacji zawartych w „Arkuszach egzaminacyjnych WSiP” 
na stronach 170 – 190 oraz w „Repetytorium” na stronach 43 – 73 
Lektury obowiązkowe 
Tytuł lektury Autor Tematyka  Bohaterowie Zawarte motywy



     
 
2. Możesz obejrzeć filmiki dotyczące lektur  obowiązkowych z klasy ósmej.  
https://www.youtube.com/watch?v=dn1sL8yzDR8 („Syzyfowe prace”) 
https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg („Latarnik”) 
https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc („Pan Tadeusz”) 
https://www.youtube.com/watch?v=LItBAdfLuxM („Quo vadis”) 
https://www.youtube.com/watch?v=oqg9SrgGhG4 (Spowiedź Jacka Soplicy) 
3. Umieść w tabeli informacje o lekturach uzupełniających, które na egzaminie mogą być 
„innym utworem literackim”, np. Spontaniczność czy odwaga – co bardziej pomaga 
człowiekowi w życiu? Napisz rozprawkę, w której rozważysz ten problem. Odwołaj się do 
wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. 
Tytuł lektury Autor Tematyka  Bohaterowie Zawarte motywy
     

4. Pracę prześlij na e-mail do sprawdzenia na ocenę. 
09.06.2020 (wtorek) 
Temat: Głos ma Maryla, czyli spotkanie z piosenka Mariana Hemara. 
1. Zapoznaj się z biografią Mariana Hemara (podr. do literatury str. 224). 
Zapisz:  
Marian Hemar to wybitny twórca piosenek kabaretowych. Jest bardzo zasłużony dla polskiej 
kultury. 
2. Wysłuchaj (koniecznie!) wykonania utworu 
https://www.youtube.com/watch?v=NCr1uVryvYk 
Zapisz: 
Cechy piosenek kabaretowych: 
- pisane prostym językiem, o lekkiej treści, wesołe, żartobliwe, przeznaczone dla masowego 
odbiorcy, podejmują tematy bliskie ludziom 
3. Przeczytaj utwór ze stron 224- 225 wraz z przypisami.  
4. Zastanów się, które elementy wiersza Hemara sprawiają wrażenie tworzonych dla szerokiej 
publiczności. 
Zapisz: 
Elementy, dzięki którym wiersz Hemara trafia do szerokiej publiczności: 
- powszechnie znani bohaterowie (bohaterki – Maryla Wereszczakówna – młodzieńcza 
wielka miłość Adama Mickiewicza i Ludwika Śniadecka – młodzieńcza miłość Juliusza 
Słowackiego); 
- wprowadzony żartobliwy dialog; 
- układ stroficzny; 
- rytmiczność; 
- refren; 
- proste, żartobliwe rymy (śni – mi); 
- prosty język: zdrobnienia (Ludwisia), frazeologizmy potoczne (w oczach miał coś), zabawne 
porównania (kudłaty był jak litewski łoś); 
- zaskakująca puenta. 
5. Scharakteryzuj w kilku zdaniach bohaterkę utworu Hemara Marylę. Zapisz tekst do 
zeszytu. 
Praca domowa  
W imieniu wieszcza Adama napisz dedykację w sztambuchu (pamiętniku) Maryli lub w 
imieniu wieszcza Juliusza – dedykację w sztambuchu Ludwiki. 



10.06.2020 (środa) 
Temat: „Złośliwy liryk i czuły szyderca”, czyli Stanisław Jerzy Lec (poznajemy wybrane 
aforyzmy Stanisława Jerzego Leca). 
1. Zapoznaj się z biografią autora ze strony 278 (podr. do literatury) oraz obejrzyj film „Myśli 
nieuczesane” o autorze, zrealizowany przez Katarzynę Latos. 
https://www.youtube.com/watch?v=nmQNVy7g5-A 
2. Zapisz najważniejsze informacje o autorze: 
Stanisław Jerzy Lec jest twórcą najsłynniejszych polskich aforyzmów zebranych w zbiorach 
„Myśli nieuczesane”, „Myśli nieuczesane nowe”. 
3. Zapisz definicję słowa aforyzm oraz jego synonimy. 
aforyzm – zwięzłe, błyskotliwe, trafne (nie zawsze wyrażone wprost) sformułowanie jakiejś 
prawdy o życiu, świecie, człowieku (prawdy filozoficznej, moralnej, psychologicznej). 
aforyzm – sentencja, złota myśl, skrzydlate słowo, maksyma, refleksja. 
4. Przeczytaj wskazówki interpretacyjne zawarte w informacji „Zanim przeczytasz!” (strona 
278 – 279). Zwróć uwagę na pojęcia: ironia, paradoks, kontrast, antyteza, pytanie retoryczne, 
wykrzyknienie. Spróbuj je wyszukać w aforyzmach. 
5. Przeczytaj aforyzmy ze strony 280. 
Zapisz: 
- paradoks – „Czasami mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga”; 
- kontrast – „Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje umrze”; 
- ironia/autoironia – „I małym kreaturom udają się wielkie kreacje”; 
- antyteza – „Pierwszym warunkiem nieśmiertelności jest śmierć”; 
- pytanie retoryczne – „Czy jeśli ludożerca je widelcem i nożem – to postęp?”; 
- wieloznaczność słów – „Bicia człowiek długo nie wytrzymuje. Nawet bicie serca kończy się 
śmiercią”; 
- metafora – „Obywatel dojrzewa w poczekalniach władzy”; 
- wykrzyknienie – „Zostań człowiekiem![…]. 
6. O czym są aforyzmy?  
Zapisz: 
Aforyzmy dotyczą: obyczajów, życia, śmierci, Boga, wiary, człowieka, polityki, władzy. 
Notatka na podsumowanie: 
Aforyzmy mają antyczny rodowód. Stanowią popularną formę rozważań o charakterze 
filozoficzno – refleksyjno – społeczno – obyczajowym.  
Utwory Stanisława Jerzego Leca zaskakują: 
-  błyskotliwością kompozycji; 
- oryginalnością w ujęciu opisywanego zjawiska; 
- dosadnym i ironicznym językiem wypowiedzi; 
- doskonałą znajomością ludzkiej kondycji psychicznej. 
- dowcipem słownym i grą słów; 
Ze względu na uniwersalność tematów i komunikatywna formę przekazu aforyzmy 
Stanisława Jerzego Leca są popularne i aktualne także w czasach współczesnych. 
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL 
NAUCZYCIELA  GRUPA  DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 
 
Zbliża się czas wystawienia ocen rocznych z w-f,  proszę więc ten tydzień poświęcić na 
nadrobienie zaległości i dosłanie brakujących zadań domowych.  
Zachęcam,  również do korzystania z ruchu na świeżym powietrzu i wykonywania w wolnym 
czasie spacerów, marszobiegów lub biegów terenowych po najbliższej okolicy.  
Proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie. 



 
EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA CHŁOPCÓW pnowakowski31@poczta.onet.pl 
 
08-10.06.2020r. 
Temat: Nordic walking dla każdego.. 
Obejrzyj filmik  z linku poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=XyqmXMway4Q 
 


