
8a Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka 27.05. - środa - przeczytaj ze zrozumieniem i refleksją 25 rozdział Ewangelii wg św. 

Mateusza. 

28.05. - czwartek – kontynuacja tematu. 

język polski Lekcja on line poniedziałek, wtorek, środa. 

język angielski Grupa K. Kmiecik – lekcja Teams wtorek 10.45 “Asking for and giving advice”” 

Lekcja Teams piątek 8.55 “Quantifiers - wprowadzenie, ćwiczenia” 

Grupa A. Jank lekcja Teams 

 

język francuski Grzegorz Jamróz: 

Evalue tes competances: podręcznik str.74-75-76 

+ Quizlet 

Zajęcia na teamsach wg planu 

Joanna Żakowska: 

Przygotowanie się do sprawdzianu z Unit 5 na 28.05  

Zajęcia na teamsach wg planu 

EDB Asertywność - przeczytaj temat str. 141-143 w podręczniku. Wyjaśnij czym jest 

asertywność i podaj jej podstawowe prawa. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

historia Lekcja online w dniu 28.05.2020r.  godz. 8:55-9:40 przez aplikację TEAMS 

WOS Lekcja online w dniu 28.05.2020 r.  godz. 8:00-8:45 przez aplikację TEAMS 

biologia Kontynuacja hodowli rośliny z bulwy ziemniaka (do końca maja lub dłużej) –

ćwiczymy cechy DOBREGO BADACZA: cierpliwość i systematyczność. 

 

Lekcja online Teams –wtorek 26 maja godz.14.00 

T: Sposoby ochrony przyrody. 

geografia Lekcja online w piątek o godz. 12.00 przez aplikację TEAMS Test powtórzeniowy 

Australia ćwiczenia str 78 

matematyka 25.05.2020 Temat: Pole koła. 
Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=k-04uoODF0g 

https://www.youtube.com/watch?v=dGCA7AuZ4TU 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 247. 

Przepisz do zeszytu wzór na długość okręgu ze strony 247 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Podręcznik zad.1 i 3 str. 248   

Zeszyt ćwiczeń ćw.1 str. 102 

27.05.2020 Temat: Pole koła - rozwiązywanie zadań. 
Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Podręcznik zad.9 str. 249   

Zeszyt ćwiczeń ćw. str. 103 

29.05.2020 Temat: Długość okręgu i pole koła – zadania. 
Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Podręcznik zad.12 i 14 a, b, c, d str. 250   

Zeszyt ćwiczeń ćw.6 str. 104 

chemia Lekcja on-line zgodnie z harmonogramem. Ewentualne zadanie domowe w pliku 

Zadania na Teams. 

fizyka Temat w załączniku. 

Lekcja on-lina śr. 13.00 

informatyka Blender - ćwiczenia wideolekcja Teams 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-04uoODF0g
https://www.youtube.com/watch?v=dGCA7AuZ4TU


wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 18 (25.05.20 r. - 27.05.20 r.)   

Klasa 8 a  

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie korekcyjne i profilaktyczne (płaskostopie - rolowanie stopy, rozszerzanie 

palców, przysiad do konta 90 stopni) 

- teoria rodzaje tkanki tłuszczowej 
https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-

znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/ 

                              
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
boisko, plaża, park, las itp.):              
- kozłowanie w biegu w piłce ręcznej (20 długości boiska) 
- kozłowanie w biegu w koszykówce (30 długości boiska)  
- prowadzenie w biegu w piłce nożnej (20 długości boiska) 
 
Zestaw ćwiczeń nr 19 (28-29.05.20 r.)  

Klasa 8 a  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia plyometryczne (skoki w miejscu, w przód, w tył w bok, po kwadracie, 

obunóż, jednonóż, na schodach przez przeszkodę itp.)  

- teoria na temat tętna i pomiaru tętna 

https://slideplayer.pl/slide/826007/ 

 

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

boisko, plaża, park i las itp.):  

- żonglerka w marszu w piłce nożnej (20 szerokości boiska) 

- odbicia w marszu sposobem górnym i dolnym w siatkówce (20 szerokości boiska)  

- rzut piłką palantową (30 powtórzeń) 

 
pozdrawiam 😉 
Marek Leszczyński 
 
Dziewczęta, zadania 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". 

Chcę...... 

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 

https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/
https://motywatordietetyczny.pl/2020/05/8-rodzajow-tkanki-tluszczowej-ktore-warto-znac-to-pomoze-zrozumiec-ci-proces-odchudzania-i-tycia/
https://slideplayer.pl/slide/826007/
https://slideplayer.pl/slide/826007/


     3SYTUACJA 

Jeśli została wypełniona cała kartka- gratuluję  

pomysłowości i determinacji! Otóż został wykreowany solidny zestaw marzeń do 

spełniania😉 

 


