
8a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 i 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

16 – 18.06 – egzamin, klasy 4 – 7 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

19 czerwca uczniowie oddają książki do biblioteki w godzinach 9.00 – 

13.30 na Wolności 

religia/etyka 10.06. - środa - Przeczytaj z refleksja i zrozumieniem 27 rozdział 

Ewangelii wg św. Mateusza 

17.06. - środa - EGZAMIN 8-klasisty 😉 
Dla chętnych: Przeczytaj z refleksją i zrozumieniem 28 (ostatni) rozdział 

Ewangelii wg św. Mateusza. 

18.06. - czwartek – EGZAMIN 8-klasisty. 

Przeczytałeś całą Ewangelię wg św. Mateusza. BRAWO! 

język polski Powtórka przed egzaminem – bajki Krasickiego “Jagnię i wilcy”, “Lew 

pokorny”, “Woły krnąbrne”, “Dewotka”, “Łakomy i zazdrosny”, “Groch 

przy drodze”, “Ptaszki w klatce” - teksty bajek znajdziesz w Internecie. 

Powtórzenie - rodzaje literackie i środki stylistyczne 

Powtórka przed egzaminem – bajki Krasickiego “Jagnię i wilcy”, “Lew 

pokorny”, “Woły krnąbrne”, “Dewotka”, “Łakomy i zazdrosny”, “Groch 

przy drodze”, “Ptaszki w klatce” - teksty bajek znajdziesz w Internecie. 

Powtórzenie - rodzaje literackie i środki stylistyczne 

 

język angielski Grupa K.Kmiecik: wtorek 9.06 Omówienie przykładowego testu 

ósmoklasisty (test 5). Strona bierna - ćwiczenia 

Piątek 19.06 Advertising – wprowadzenie/ćwiczenia 

Grupa A. Jank 

https://drive.google.com/drive/folders/18Gmjjpfp25jh4JxnX9WeojbN2SC

uAjMB?usp=sharing 

Lekcja na Teams 19.06.20 godz.13:00 

język francuski Joanna Żakowska 

Praca z arkuszem egzaminacyjnym (test dwujęzyczny) - załączony na 

Teams - można odesłać do sprawdzenia. 

Zajęcia dodatkowe on-line Teams:  

15 czerwca: 12.45-13.30 

A ostatnie zajęcia dla całej klasy on-line Teams:  

22 czerwca: 12.45-13.30 

EDB Negocjacje – przeczytaj temat str. 143-144 w podręczniku. 

historia Przeczytaj w podręczniku temat –Wyzwania współczesnego świata str. 

262-265 

WOS Przeczytaj w podręczniku Podsumowanie działu ze strony 196 i zrób test 

na stronie 197. 

biologia Lekcja online Teams – wtorek 9 czerwca godz.14.00 

 T: Międzynarodowe formy ochrony przyrody. 

 

geografia  Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=A_N-5F_eslI Przeczytaj 

Podsumowanie str 185 podręcznik.  Wykonaj ćwiczenia str 86 

matematyka 8.06.2020 Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 

materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce pliki 

https://drive.google.com/drive/folders/18Gmjjpfp25jh4JxnX9WeojbN2SCuAjMB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18Gmjjpfp25jh4JxnX9WeojbN2SCuAjMB?usp=sharing


10.06.2020 Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 

materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce pliki 

15.06.2020 Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 

materiały zamieszczone na platformie Teams w zakładce pliki 

19.06.2020 Temat: Ile jest możliwości? 
Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 2, 3 str. 108, ćw. 4 str. 109 

chemia Lekcja on-line odwołana - nauczyciel na egzaminie maturalnym. 

fizyka Lekcja on-lina środa 13.00 (10.06) 

informatyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 22 (08.06.20 r. - 10.06.20 r.)   

Klasa 8 a 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie ogólnorozwojowe (krążenia, wymachy, zginanie i prostowanie, 

wszystkie stawy w góry do dołu, głowa, barki, łokcie, nadgarstki, paliczki, 

biodra, kolana, kostki) 

- teoria o różnicach między treningiem sportowym a rekreacyjnym 
https://slideplayer.pl/slide/1282422/ 

                              

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym 
oknie, boisko, plaża, park, las itp.):              
- pchnięcie piłką lekarską (5 serii po 5 powtórzeń) 
- rzut piłeczką palantową (5 serii po 7 powtórzeń) 
 

Zestaw ćwiczeń nr 23 (15,19.06.20 r.)  

Klasa 8 a  

stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenia koordynacyjne (bieg z krążeniem ramion, krok odstawno-

dostawny z krążeniem ramion, bieg skrzyżny z krążeniem ramion, skip A 

połączony z skipem C, itp.)  

- teoria na temat rozgrzewki i gimnastyki 

https://slideplayer.pl/slide/431949/ 

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

oknie, boisko, plaża, park i las itp):  

- bieg 600 m, 800 m, 1000 m  

- bieg 30 m, 60 m, 100 m, 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

doradztwo 

zawodowe 
Zajęcia zakończone😊 
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