
8b 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 

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 

język 

angielski 

Grupa D. Jarzyńska 

08.06. ( poniedziałek),lekcja online Teams 9.00. 

T: Czytanie ze zrozumieniem, doskonalenie zastosowania środków 

językowych- przygotowanie do sprawdzianu ósmoklasisty. 

15.08. ( poniedziałek), lekcja online Teams 9.00. 

T: Doskonalenie słuchanie ze zrozumieniem –przygotowanie do 

sprawdzianu ósmoklasisty. 

19.06. ( piątek), lekcja online Teams 9.00 

T: Powtórzenie słownictwa poznanego w klasie ósmej. 

 

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/18Gmjjpfp25jh4JxnX9WeojbN2SCu

AjMB?usp=sharing 

Lekcja na Teams 19.06.20 godz.13:00 

 

język 

niemiecki 

Czas Przeszły Perfekt-ćwiczenia 

Opis zadań w plikach na Teamsach 

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

historia Lekcja online we wtorek 09.06.2020r. godz. 8:55-9.40 

WOS Lekcja online we wtorek 09.06.2020r. godz. 8:00-8.45 

biologia Lekcja online Teams – wtorek 9 czerwca godz.13.00 

 T: Międzynarodowe formy ochrony przyrody. 

geografia Powtórzenie wiadomości o Australii i Antarktydzie. Rozwiąż krzyżówkę str. 

96 w zeszycie ćwiczeń. 

matematyka Lekcje on-line dotyczące powtórzenia wiadomości - rozwiązywanie arkuszy 

egzaminacyjnych. 

chemia Zeszyt ćwiczeń-zagadnienia glukoza, fruktoza, sacharoza, celuloza, str.117-

122 

fizyka Lekcja on-line śr 12.00 (10.06) 

informatyka Powtórzenie wiadomości. Konsultacje w Teams 

 

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

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


fizyczne Klasa 8 b 

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 b 

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😊 

Joga na dobry początek dnia. 

https://youtu.be/xXVca9K_ed8 

Trening mięśni głębokich. 

https://youtu.be/PP2c5F4uVyI 

Trochę teorii na temat mięśni głębokich naszego ciała. 

https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/abc-cwiczen/miesnie-

glebokie-jak-cwiczyc-miesnie-glebokie-aa-mKtd-oboH-Eua6.html 

Wzmacnianie mięśni brzucha 

https://youtu.be/Psn8o7wQHy8 

Na zewnątrz: 

- bieg 50m,60m 

-bieg 600m,800m 

doradztwo 

zawodowe 
Zajęcia zakończone😊 

 

 

Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

Lekcja w załączniku 😊 Pozdrawiam Halina Koput 
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