
8a Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

religia/etyka 3.06 - środa- Przeczytaj ze zrozumieniem i refleksją 26 rozdział Ewangelii wg św. 

Mateusza. 

4.06. -czwartek – kontynuacja zadania 

język polski Podczas lekcji online będziemy omawiać nast. utwory: Nowy wspaniały świat (328) 

Artysta (333). Proszę je przeczytać i zapoznać się z poleceniami do tekstów. 

Powtórka z gramatyki – od fonetyki do składni. 

język angielski Grupa K. Kmiecik: Lekcja Teams wtorek 10.45 “Non-verbal comminication-

wprowadzenie do unitu 7” 

Piątek 8.55 “Communication breakdown- the passive” 

Grupa A. Jank 
Lekcja na Teams pt. 13:00 – plik do pobrania z Teams 

https://drive.google.com/drive/folders/17Hr6z4-

TjwWuD37yhz2A5HsF95hp3wbH?usp=sharing 

 

język francuski Grzegorz Jamróz: 

Ciąg dalszy ewaluacji kompetencji językowych i gramatycznych. 

Lekcje online na teamsach wg planu. 

Joanna Żakowska: 

Brak pracy domowej. Lekcje online na teamsach wg planu. 

EDB Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia. 

historia Lekcja online czwartek g.8:55-9:40 przez aplikacje Teams 

WOS Lekcja online czwartek g.8:00-8:55 przez aplikacje Teams 

biologia Lekcja online Teams – wtorek 2 czerwca godz. 14.00 

T: Ochrona przyrody w Polsce 

geografia Przeczytaj temat Prace badawcze w Arktyce i Antaktyce. Obejrzyj : 

https://www.youtube.com/watch?v=tFXlWCRSQgU Wykonaj ćwiczenia.  

matematyka 1.06.2020 Temat: Ile jest możliwości? 
Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 258, 259, 260 i 261. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Podręcznik zad.1, 2 str. 262   

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 str. 108 

3.06.2020 Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 
materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce pliki 

5.06.2020 Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 
materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce pliki 

chemia Lekcja on-line zgodnie z harmonogramem. Ewentualna praca domowa w zakładce 

Zadania na Teams. 

fizyka Lekcja on-line śr 13.00 

informatyka  Blender – wycinanie ćwiczenia Teams 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 20 (01.06.20 r. - 03.06.20 r.)   

Klasa 8 a 

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (szpotawość kolan i stóp - chodzimy na 

zewnętrznych krawędziach, wymachy nogi wyprostowanej w przód, tył i bok) 

- teoria sport to życie 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-

najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/                              

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 

https://drive.google.com/drive/folders/17Hr6z4-TjwWuD37yhz2A5HsF95hp3wbH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17Hr6z4-TjwWuD37yhz2A5HsF95hp3wbH?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=tFXlWCRSQgU
https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/
https://motywatordietetyczny.pl/2020/04/stanislaw-kowalski-skonczyl-110-lat-najstarszy-polski-sportowiec-jak-wyglada-jego-zycie/


boisko, plaża, park, las itp):              

- deskorolka (czas 50 min) 

- hulajnoga (czas 50 min)  

- marsz (1 godzina) 

 

Zestaw ćwiczeń nr 21 (04-05.06.20 r.)  

Klasa 8 a 

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenia siłowe (pompki, podciąganie na drążku, brzuszki, leżenie przerzutne - 

przewrotne, przysiady, wyskoki, itp.)  

- teoria układ mięśniowy człowieka 
https://slideplayer.pl/slide/825100/ 

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park i las itp):  
- rower (50 min) 
- rolki (50 min)  
- bieg (50 min) 

 

Pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, materiał lekcji w załączniku 😊 

 

doradztwo 

zawodowe 

SYTUACJE Z ŻYCIA 
1.Przypomnij sobie 3 znaczące sytuacje ze swojego życia, które dały ci poczucie 

sprawstwa- wpływu na sytuację, niezależnie czy dotyczyły kontaktu z 

rówieśnikami, kariery lub innych spraw. Sytuacje te powinny ukazać twoje 

"sprawcze ja", kiedy to motywacja wypływa ze szczerego pragnienia "chcę to 

robić", a nie "muszę to zrobić". Np. Chciałam nauczyć się pływać, a nie " 

musiałam". 

Chciałam/chcę... 

chciałam/chcę... 

Chcę...itd 

2.Opisz je w kilku zdaniach na oddzielnej kartce. 

3.Następnie zastanów się, co one o tobie mowią. Wypisz swoje umiejętności, 

postawy, cechy charakteru, które zauważasz :)) 

1 SYTUACJA  

2 SYTUACJA 

3 SYTUACJA 

Jeśli została wypełniona cała kartka- gratuluję  

pomysłowości i determinacji! Otóż został wykreowany solidny zestaw marzeń do 

spełniania. 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/825100/

