
Język angielski Testy ósmoklasisty z nagraniami zostały wysłane do rodziców.

Język angielski (grupa p. Doroty Jarzyńskiej) - platforma edukacyjna www.myenglishlab.com
Uczniowie,  którzy  nie  mają  możliwości  korzystania  z  Internetu:  Uzupełnij
( pominięte/ zaległe ) ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń rozdz. 0/1/2/3/4. Napisz
wypracowanie-biografię od 70-100 wybranej przez Ciebie znanej osoby lub
wykorzystaj informacje o Steve Backhall z zeszytu ćwiczeń str. 35/ zad 4/5.

Historia Bardzo proszę o wykonanie w zeszycie przedmiotowym z historii wszystkich
zadań  (od  1  do  10)  z  podsumowania  działu  V  zatytułowanego  "Upadek
komunizmu"  znajdujących  się  w podręczniku na  stronie  232-  sprawdź się.
Powyższe  zadanie  należy  wykonać  do  dnia  23.03.2020r.  Pracę  należy
przynieść na pierwsze zajęcia po przerwie.

Wiedza o
społeczeństwie 

Proszę przeczytać z podręcznika temat „Sądy i Trybunały” a następnie zrobić
pisemnie w zeszycie przedmiotowym pytania do ikonografii  na stronie 149
oraz ćwiczenie 3 i 4 ze strony 150-151. Powyższe zadania należy wykonać do
dnia 24.03.2020r. Pracę przynosimy na pierwsze zajęcia po przerwie.

Biologia Przygotuj plakat pt. „Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.”
• Format – minimum kartka A4 (mogą być połączenia kartek 

A4);
• Zakres materiału w podręczniku str. 116-124;
• Ma to być graficzno – tekstowa informacja na temat struktury 

ekosystemu: składniki ekosystemu, rodzaje ekosystemów, 
przemiany ekosystemów (rodzaje sukcesji), zależności 
pokarmowe = Łancuchy pokarmowe (poziomy troficzne) ;

• Liczy się kreatywność, pomysłowość, estetyka, ale również 
poprawność merytoryczna (zwięzły ale kompletny przekaz 
informacji biologicznej). Technika plastyczna dowolna.

• Prace zbiorę na najbliższej lekcji po powrocie do szkoły.

Wychowanie
fizyczne

Materiały w pliku do pobrania.

Język niemiecki Plik do pobrania.

Religia Środa  18.03.-  przeczytać  ze  zrozumieniem/refleksją  z  Pisma  Świętego  lub
internetu (jeśli nie masz Pisma Św. w domu) rozdziały 11,12,13 Ewangelii wg
św.  Mateusza.  Czwartek  19.03.  -  przeczytać  ze  zrozumieniem/refleksją  z

http://www.myenglishlab.com/


Pisma Świętego lub internetu (jeśli nie masz Pisma Św. w domu) rozdziały 14
i 15 Ewangelii wg św. Mateusza.

Język polski Materiały w pliku do pobrania.


