
Praca domowa klasa 8a 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL 

NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com 

 

04.06.2020 r. (czwartek) 

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją 

pocztę elektroniczną materiały do wykonania. 

 

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl    

 

02.06.2020r. 

Thema: Verkehrsmittel in meinem Wohnort.  

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia: 

https://join.skype.com/o0aHMnnd8NDv 

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: https://padlet.com/niemkaralle/je2jh3b9ca7fdawl 

 

05.06.2020r. 

Thema: Welcher Bus fährt zum Dom?  

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.50, link przyłączenia: 

https://join.skype.com/o0aHMnnd8NDv 

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z 

ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.) 

2/117: Situation 1.E, Situation 2.C, Situation 3.D, Situation 4.B, 

3/117: A. Bus, 17;  B. Bus, Nein,   C. Straßenbahn, 15, 20 Minuten,  D. U-Bahn, 

E. Buslinien, Kreuzung 

16/76: 1.A,  2.B,  3.C,  4.C 

1. Lies die Grammatik 3 Seite 136. (Zapoznaj się z 3 regułą gramatyczną na s.136 w      

podręczniku.) 

2. Mach Übung 19 und 20/76 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)  

3. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu) 

welcher, welche, welches – który, która, które, którzy 

in, zu – do  

in – używa się w odniesieniu do konkretnego miejsca, budynku lub wnętrza oraz jeśli pobyt 

tam jest dłuższy lub regularny.  
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zu – używamy, jeśli chcemy podkreślić cel, zamiar załatwienia czegoś. 

4. Mach Übung 21/77 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) 

5. Übung 5/120 im Lehrbuch ist freiwillig. (Ćw. 5/120 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. 

Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.) 

 

HISTORIA   EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl 

 

02.06.2020 

Temat: Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce po 1989 roku 

1. Przeczyta temat 37 z podręcznika. 

2. Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj 

3. Wykonaj polecenie 2 ze strony 225 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

 

03.06.2020 

Temat: Polska w NATO i Unii Europejskiej 

1. Przeczytaj temat 38 z podręcznika. 

2. Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj 

3. Wykonaj polecenie 1 ze s. 229 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia. 

lmy „Polska Stacja Polarna Hornsund” i „Polska Stacja Antarktyczna im H. Arctowskiego. 

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). 

 

01.06.2020 WOS 

Temat: Media we współczesnym świecie 

1. Przeczytaj temat 35 z podręcznika.  

2. Przepisz do zeszytu 2, 3 i 4 kropkę z Zapamiętaj i prześlij do sprawdzenia. 

 

03.06.2020 

Temat: Jak korzystać ze środków masowego przekazu 

1. Przeczyta temat 36 z podręcznika. 

2. Przepisz do zeszytu 3, 4 i 5 kropkę i prześlij do sprawdzenia. 

3.  

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com 

 

04.06.2020 – przeczytajcie temat 28 w podręczniku „Na stacji polarnej”, obejrzyjcie na 

YouTube f  

 

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl  

 

01.06.2020 r. (poniedziałek) 

Temat: Symetralna odcinka. 

Przygotuj cyrkiel i linijkę. 

Nauczysz się dziś rozpoznawać symetralną odcinka oraz poznasz jej własności. Nauczysz się 

również konstruować symetralną odcinka. 

Zapisz w zeszycie temat. 
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Na podstawie podręcznika zapisz w zeszycie co to jest symetralna odcinka, wykonaj jej 

konstrukcję (przykład 1/311) i zapisz własności. Pomocny może okazać się film pokazujący 

konstruowanie symetralnej odcinka. 

Wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 311 z podręcznika. 

Teraz poznasz i wykonasz kilka konstrukcji geometrycznych. 

Narysuj konstrukcje pokazane w przykładach 3/313 oraz 4/314. 

Na podstawie przykładu 3 ze str. 313 z podręcznika oraz własności symetralnej odcinka 

wykonaj ćwiczenie 3. 

Na podstawie przykładu 4 ze str. 314 wykonaj ćwiczenie 4 ze str. 216 z podręcznika. 

Rozwiąż zadania: 2, 3, 16 ze str. 318 – 319 z podręcznika. 

Wskazówka do z. 16: Zastanów się, jaka figura charakteryzuje się tym, że punkty na niej 

leżące są równoodległe od dwóch danych punktów. 

Przypominam, że w piątek 5 maja będzie sprawdzian z symetrii. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

03.06.2020 r. (środa) 

Temat: Dwusieczna kąta. 

Przygotuj cyrkiel, ołówek i linijkę.  

Dowiesz się dzisiaj co to jest dwusieczna kąta, nauczysz się ją  konstruować oraz poznasz 

własności dwusiecznej kąta. 

Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Na podstawie informacji z podręcznika zapisz w zeszycie definicję dwusiecznej kąta (str. 

311). Korzystając z opisu konstrukcji w przykładzie 2/312 skonstruuj dwusieczną dowolnego 

kąta ostrego. Zapisz własności dwusiecznej (str. 313). Możesz obejrzeć konstrukcję 

dwusiecznej kąta na filmie.  

Wykonaj ćwiczenie 2 ze str. 313 z podręcznika. 

Wykonaj konstrukcję opisaną w przykładzie 5/316 z podręcznika, a następnie zrób ćwiczenie 

5 ze str. 317 z podręcznika.  

Rozwiąż zadania: 6, 7, 8, 14 ze str. 318 z podręcznika, część podczas zajęć online.  

Rozwiązane zadania (powiem, które) proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako 

załączniki w postaci zdjęć. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

04.06.2020 r. (czwartek) 

Temat: Podsumowanie działu „Symetrie”. 

Dzisiejszą pracę zacznij od odpowiedzi na pytania ze str. 321 podręcznika. W przypadku 

problemów z udzieleniem odpowiedzi na którekolwiek z pytań proszę wrócić do wiadomości 

wyjaśnionych w odpowiednim module. 

Rozwiąż zadania zamknięte: 1 – 4 oraz otwarte: 5, 6, 11, 13, 16, część z nich podczas zajęć 

online. 

Rozwiązane samodzielnie zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako 

załączniki w postaci zdjęć. 

Na następnej lekcji będzie sprawdzian z działu „Symetrie”. 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą 

mailową. 

 

05.06.2020 r. (piątek) 

Temat: Sprawdzian z działu „Symetrie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo
https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo
https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4
https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4


O godzinie 9.00 prześlę Ci sprawdzian na pocztę elektroniczną.  W opisie podam dalsze 

informacje. 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE  

05.06.2020 r. (piątek) 

Zestaw zadań umieszczony na platformie wsipnet.pl. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu 

 

2 czerwca 2020r. 

Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 

1 Przeczytaj trzy opisy różnych stron internetowych o tematyce naukowej. Do każdego 

zdania (1–4) dopasuj właściwy opis (A–C). Uwaga! Jeden opis pasuje do dwóch zdań.  

Science websites with a difference 

There are hundreds of websites about science on the web. We have chosen three which might 

A  

www.science_made_easy.com  

is specially designed for the younger audience. It explains some scientific problems in an easy 

way and includes lots of practical examples. It s also easy to navigate and has plenty of pictures 

and animations to show how things work. The website is an ideal place to inspire some scientific 

curiosity in young kids. 

B  

If you re looking for a science website which is not very serious, try 

www.science_funfiles.org  

It contains a collection of anecdotes and stories about scientists and their experiments which 

prove that even the smartest people can be quite silly at times. It also shows us how many 

important discoveries and inventions were made by chance! 

C  

www.science4U.com is neither very simple or humorous. It s full of complex and detailed 

explanations of various scientific areas, with occasional graphics where necessary. A unique 

feature is the question box where visitors can post a question which will be answered by a 

specialist in the field. Perfect for older students looking for materials for their science projects. 

This website 

1 may not be easy to understand.   ___ 

2 was made for younger children.  ___ 

3 lets you contact a real scientist.  ___ 

4 contains a lot of humour.   ___  

2 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Do każdej luki (1–4) dopasuj 

właściwe zdanie  

(A–E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.  

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

If you one day happen to be sailing across the Pacific, you may suddenly realise you re 

surrounded by hundreds of tonnes of rubbish. This area is known as the Great Pacific Garbage 

Patch. (1) ___ 

The litter covers a huge area of the ocean, but experts do not agree on its actual size. (2) ___ 

Others claim it might even be as large as Russia. It s difficult to measure the real size because 

most of the litter is quite small and difficult to see even using satellite photos. 

This rubbish is deadly to the marine life in the ocean. Fish and other sea creatures often get 

poisoned by the plastic elements they consume. Another problem is that some sea animals die 

because they are trapped in plastic nets.  

mailto:katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu
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(3) ___ This often happens to sea turtles. 

The rubbish area in the Pacific isn t the only one. Both the Atlantic and the Indian Oceans have 

similar areas. (4) ___ Smaller patches of litter can also be found near popular shipping routes 

like the one in the North Sea. 

A But they are not as large as the one in the Pacific. 

B This means they cannot go to the surface to breathe. 

C This is the most effective way to clean up the area. 

D It contains lots of plastic waste that came from ships. 

E Some say it s around 700,000 square kilometres (twice as big as Poland). 

3.Uzupełnij zdania 1–4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. 

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to 

konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie 

poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.  

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy 

już podane. 

1 I was so tired that I (can / watch) _______________________________ the film till the end 

and I fell asleep. 

2 I wonder (she / want) _____________________________ to go with us to the zoo tomorrow. 

Could you ask her? 

3 It was such good weather we (able / swim) ________________________ in the lake. 

4 She had a cold and she had (stay / bed) _____________________ for a few days. 

 

3 czerwca 2020r. 

Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – wypowiedź pisemna. 

WRITING TASK  

Przebywasz na kursie językowym w Anglii. Wraz ze swoim współlokatorem/współlokatorką 

planowaliście wspólne wyjście do kina po południu. Niestety, jesteś 

przeziębiony/przeziębiona i postanowiłeś/postanowiłeś udać się do lekarza. Zostaw 

wiadomość dla współlokatora/współlokatorki: 

poinformuj go/ją o swoim złym samopoczuciu, opisując niektóre objawy; 

napisz o planowanej wizycie u lekarza; 

przeproś za zmianę planów i zaproponuj inny termin wyjścia do kina. 

WRITING TASK  

Niedawno obejrzałeś/obejrzałaś program telewizyjny o nieznanej Ci wcześniej dyscyplinie 

sportowej. Na prowadzonym przez siebie blogu: 

wyjaśnij, na czym polega ta dyscyplina, i co jest potrzebne do jej uprawiania; 

uzasadnij, dlaczego zainteresował Cię akurat ten rodzaj sportu; 

poproś czytelników o wyrażenie swojej opinii o tej dyscyplinie sportowej. 

 

5 czerwca 2020r. 

Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty- środki i funkcje językowe. 

LANGUAGE IN USE 

1  Przeczytaj tekst. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1–4. 

Last week when I visited my grandfather, he looked quite annoyed, so I asked him (1) ___. He 

pointed to his computer and said he (2) ___ to copy some books from his computer onto his e-

book reader. However, the connection (3) ___ to work properly. When I told him I (4) ____ 

that for him, he was really grateful.  

1. 

A what s the matte was 

B what was the matter 



C what the matter 

2. 

A is trying 

B has tried 

C had tried 

3. 

A failed 

B stopped 

C couldn t 

4.  

A will do 

B would do 

C do 

2 Uzupełnij każde zdanie (1–4) tak, aby zachować sens zdania wyjściowego. Wykorzystaj 

podany na końcu wyraz nie zmieniając jego formy. Wymagana jest pełna poprawność 

ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.   

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już 

podany. 

1 Did you call me yesterday  Liz wanted to know. THE 

Liz wanted to know if I d called her ____________________________. 

2 Can you scan documents onto the computer? he asked me. IF  

He asked me _________________________ scan documents onto the computer. 

3 We ve done a lot of experiments  the scientist said. OUT 

The scientist said they _______________________ a lot of experiments. 

4 You must try again she told us. TO 

She told us we _____________________ again. 

LANGUAGE FUNCTIONS 

3. Do każdej z opisanych sytuacji (1–4) dobierz właściwą reakcję (A–C). 

1. Koleżanka wyjeżdża na kilka dni i martwi się o swojego chomika. Jak zaproponujesz, 

że zaopiekujesz się jej ulubieńcem?  

A Would you like me to look after your hamster? 

B I wonder if you look after your hamster. 

C Do you like looking after your hamster? 

2. Zwiedzasz rezerwat przyrody. Zapytaj osobę w biurze informacji, o której godzinie 

zaczyna się wycieczka z przewodnikiem. 

A What time did the tour start? 

B Can you tell me what time the tour starts? 

C How much time does the tour take? 

3.Musisz przygotować projekt o zagrożonym gatunku. Jak poprosisz koleżankę o pomoc 

w zrobieniu projektu? 

A I wonder if you could help me with the project. 

B Did you help me with the project? 

C Would you like me to help you with the project? 

4.Wybierasz się do niedawno otwartego sklepu zoologicznego. Jak poprosisz kolegę, który 

mieszka w pobliżu, o wskazówki? 

A Can you show me round the pet shop? 

B Could you tell me if you like going to the pet shop? 

C I d like to know how to get to the pet shop. 

4 Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę (1–4) brakujący fragment wypowiedzi tak, aby 

otrzymać logiczny i spójny tekst.  



X: I love this national park. It s an amazing place. 

Y: Yes, it is. (1) ___________________ tell me how many times you ve been here? You seem 

to know it very well. 

X: I first came here as a child. Since then I ve been here many times. It s a pity there aren t 

many places like this one. From my point (2) ____________, they should create more parks 

like this. Now, I want to show you my favourite tree. Oh, there it is! 

Y: Do (3) ___________________ what its name is? 

X: It s the silver fir. It’s really majestic, isn t it? 

Y: It is. I (4) ___________________ how tall it is. 

X: This one is about 50 m tall. Can we move on? I d like to show you where the wolves are. 

 

FIZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl  

 

03.06.20 ( Wady wzroku - krótkowzroczność i dalekowzroczność) 

https://drive.google.com/file/d/1UgECGYuFjE32Ct2LXqYLb6m397Gdj_M7/view?usp=shari

ng 

 

04.06.20 (Pisemny sprawdzian wiadomości z optyki) 

https://drive.google.com/file/d/1mTe8lsE9GpvybqxBn9w6-J1XsP45lX_q/view?usp=sharing 

 

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl 

 

01.06.20 (Cukry proste - glukoza i fruktoza ) 

https://drive.google.com/file/d/1do_jjMBIY9hWKbXafRXWohmz3jYe0llB/view?usp=sharin

g 

04.06.20 (Glukoza, fruktoza i sacharoza) 

https://drive.google.com/file/d/1mv6Wu5uomuvpFyhkFGlMlO2zGmrhO5HP/view?usp=shari

ng 

  

BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com 

 

04.06.2020 (czwartek) 

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 tygodnia. Pozdrawiam i życzę miłej 

pracy. 

 

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

 

01.06.2020 (poniedziałek) 

Temat: Poszanowanie własności prywatnej – VII przykazania 

W siódmym przykazaniu Bożym chrześcijanin jest zobowiązany do szanowania własności 

prywatnej i społecznej. Zapoznaj się z tekstem KKK 2409 (podręcznik s 104) i  poznaj 

czynności sprzeciwiające się VII przykazaniu  

A z okazji Dnia Dziecka specjalna wiadomość: https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-

2585450?fbclid=IwAR2Jxj630ZJOl87wZ9hwM    
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03.06. 2020 (środa) 

Temat: Życie w prawdzie – VIII przykazania 

Bóg jest Prawdą. Dlatego każdy z nas ma żyć w prawdzie, szanować dobre imię drugiego 

człowieka i nie naruszać jego praw. Przeczytaj fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego  

- podręcznik s 106 i uzupełnij ćwiczenie 4 s 99 (ćwiczenie proszę prześlij na e-maila) 

 

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 

 

01.06.2020r. gr.1, gr.2 

https://tiny.pl/77b6v 

 

JĘZYK ANGIELSKI KOŁO ZAINTERESOWAŃ EMAIL 

NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com 

 

28.05. (czwartek) 

Poćwicz transformacje i uzupełnianie zdań: 

https://quizlet.com/497491066/uzupelnianie-zdan-klasa-8-flash-cards/ 

Poćwicz tłumaczenie zdań 

https://www.baamboozle.com/game/22055 

Utrwal funkcje językowe 

https://wordwall.net/resource/702214/angielski/getting-ready-egzamin-%c3%b3smoklasisty-2 

 

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA    agnieszkastepien.psp@gmail.com    

 

01.06. 2020 (poniedziałek) 

Temat: Filmowe powtórzenie – oglądamy film pt. „Mały Książę”. 

Z okazji Dnia Dziecka udamy się na wirtualną wycieczkę do kina i obejrzymy film pt.” Mały 

Książę”. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1FbUyw9gwo 

02. 06. 2020 (wtorek) 

Temat: Powtarzamy lektury z klasy siódmej. 

Powtórz lektury, wchodząc w poniższe linki 

https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U („Opowieść wigilijna”) 

https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw ( „Kamienie na szaniec”) 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c  („Zemsta”) 

https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY („Mały Książę) 

mailto:anna.sulima01@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/zagrozenie-pozarem/DJlu1lmpB
https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-zagrozenia/DVDf9Pi2e
https://epodreczniki.pl/a/wszechobecne-zagrozenia/DVDf9Pi2e
mailto:anna.sulima01@gmail.com
https://tiny.pl/77b6v
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https://www.youtube.com/watch?v=i1FbUyw9gwo
https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U
https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c
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https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4 („Balladyna”) 

https://www.youtube.com/watch?v=TO_qAS0qDjY („Dziady” cz. II) 

Informacje o lekturach obowiązkowych znajdziesz też w arkuszach „Egzamin 

ósmoklasisty” na stronach 170 – 188. 

Utrwal treść lektur, bo ich znajomość jest bardzo ważna na egzaminie. 

 

03. 06. 2020 (środa) 

Temat: Językowe demaskowanie rzeczywistości -Stanisław Barańczak, „Pan tu nie stał”. 

1. Otwórz podręcznik na str. 289 i zwróć uwagę na zdjęcie przedstawiające codzienny 

obrazek z lat 70. I 80. XX w. – kolejka przed sklepem. Kolejki często były źródłem kłótni. 

Dochodziło w nich do konfliktów i można było wówczas usłyszeć słynne „Pan tu nie 

stał!”(kierowane do osoby, która zamiast stanąć na końcu kolejki próbowała zająć miejsce 

bliżej początku albo w ogóle ją ominąć. 

2. Jakie znaczenie ma czasownik „stać”? 

Stać: 

1) zachowywać pozycję pionową, wyprostowaną, trzymać się na nogach;  

2) pozostawać w pozycji nieruchomej, nie ruszać się z miejsca, nie poruszać się. 

3. Korzystając ze słownika frazeologicznego lub z zasobów Internetu odszukaj i zapisz w 

zeszycie znaczenie poniższych związków frazeologicznych: 

-stać na czele, u steru  

–stać komuś na przeszkodzie,  

-stać na jakimś stanowisku, na gruncie czegoś  

-stać na uboczu, z boku  

-stać nad grobem  

-łzy stają komuś w oczach  

-interesy, rzeczy, sprawy stoją dobrze / źle 

 –brama stoi / drzwi stoją przed kimś otworem  

- coś stoi przed kimś otworem  

-stać komuś (ością) w gardle  

-stać w ogniu: w płomieniach  

-kogoś stać na coś . 

4. Przeczytaj wiersz pt. „Pan tu nie stał” Stanisława Barańczaka (podr. str. 289) i zapisz 

notatkę:  

Osoba mówiąca - przedstawiciel grupy; przedstawiciel tłumu podporządkowany systemowi,  

wypowiada się z pogardą, nonszalancją, brakiem szacunku.  

Adresat (bohater tytułowy – „pan, który tu nie stał”) o samotnik, indywidualista, outsider,  

nie wdaje się w dyskusję, słabo reaguje na słowne zaczepki, choć podejmuje próbę buntu 

(„stawia się”), brakuje mu odwagi lub zdaje sobie sprawę, że stoi na z góry straconej pozycji. 

Wniosek: odmowa współudziału staje się formą protestu. 

Gry słowne Barańczaka:  

- wykorzystywanie przypadkowego podobieństwa słów (stawiaj się – stawaj);  

- celowe zniekształcanie zwrotów (stoi pan [...] na uboczu / wspólnego grobu);  

- jednoczesne wykorzystywanie dosłownych i przenośnych znaczeń słów (stać w kolejce, stać 

– w różnych związkach frazeologicznych);  

- zderzenie z sobą utartych zwrotów i wyrażeń (stawaj / pan w pąsach na szarym końcu). 

 

Obejrzenie lekcji: Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 21.05.2020 

Temat lekcji: Stanisław Barańczak – analiza i interpretacja wiersza. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-21052020,48056029 

umożliwi ci szersze poznanie kontekstu historycznego oraz ułatwi zinterpretowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4
https://www.youtube.com/watch?v=TO_qAS0qDjY
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-21052020,48056029


utworu. Poznasz również wiele szczegółów na temat życia i twórczości Stanisława 

Barańczaka. 

 

04. 06. 2020 (czwartek) 

Temat: Analiza i interpretacja wierszy – literatura polska. 

1.Obejrzyj lekcje poświęcone analizie i interpretacji wierszy poetów, których utwory 

zamieszczone są w kanonie lektur obowiązkowych. 

2. Zapisuj imię i nazwisko autora, tytuł interpretowanego utworu oraz prezentowany na 

slajdach materiał. 

Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 20.05.2020 

Temat lekcji: Jarosław Marek Rymkiewicz „Wiosna w Milanówku” – analiza i interpretacja 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-20052020,48055955 

 

Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 18.05.2020 

Temat lekcji: Zbigniew Herbert, „Przesłanie Pana Cogito” – analiza i interpretacja wiersza. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-18052020,48040864 

Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 15.05.2020 

Temat lekcji: Wisława Szymborska, „Niektórzy lubią poezję” – analiza i interpretacja. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-15052020,47954222 

 

Data: 05.06.2020 (piątek) 

Temat: Ćwiczymy redagowanie krótkich form wypowiedzi i odpowiedzi do zadań 

otwartych z wykorzystaniem przykładowego arkusza egzaminacyjnego. 

1. Napisz w treści maila poniższe formy wypowiedzi. Następnie prześlij do sprawdzenia na 

ocenę. 

Zaproszenie. 

W Twojej miejscowości organizowane jest spotkanie ze znanym sportowcem. Zredaguj 

zaproszenie, w którym zachęcisz koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu. Użyj 

dwóch argumentów. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność 

językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.                                                                                                               

Ogłoszenie. 

W imieniu dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie napisz ogłoszenie o 

organizowanych tam warsztatach poetyckich. Zachęć młodych poetów do udziału w 

wydarzeniu dwoma argumentami odnoszącymi się do twórczości Jana Kochanowskiego. 

lub 

Ogłoszenie. 

Twoja klasa wybiera się na wycieczkę do Planetarium, w którym będziecie oglądać niebo 

widziane z różnych miejsc na ziemi oraz ruchy ciał niebieskich. Napisz ogłoszenie 

informujące o planowanej wycieczce. Użyj dwóch argumentów, którymi przekonasz kolegów 

i koleżanki do udziału w niej 

Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, 

ortograficzna i interpunkcyjna. 

2.Dodatkowo o godz.11. 00 wyślę do każdego zestaw zadań z przykładowego arkusza 

egzaminacyjnego. Dalsze wskazówki zamieszczę w instrukcji. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA  DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl 

 

Sumo 

Sumo - to tradycyjny sport walki wywodzący się z Japonii.  

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-20052020,48055955
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-18052020,48040864
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-2-15052020,47954222


Zapoznajcie się w wolnym czasie z przesłanym przeze mnie materiałem. A może uda Wam 

się  

posiłować z rodziną lub znajomymi? 

Opis sportu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumo 

Filmik. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ 

 

EMAIL NAUCZYCIELA CHŁOPCY  pnowakowski31@poczta.onet. 

 

01-05.06.2020r. 

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym. 

Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych 

treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować 

trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem 

dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać 

biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie. 

Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak 

zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ
https://portal.abczdrowie.pl/bieganie/

