
JĘZYK ANGIELSKI 11-15.05.2020 r. 
TOPIC: REPORTED SPEECH STATEMENTS. 

Mowy zależnej używamy, gdy chcemy zrelacjonować czyjąś wypowiedź, a nie 
przytoczyć ją dosłownie. W mowie zależnej stosujemy zasadę następstwa 
czasów: 

  



 

W mowie zależnej zmieniamy zaimki oraz inne elementy zdania, w 
szczególności określniki czasu: 



 

  

PRZYKŁADY ZDAŃ W MOWIE ZALEŻNEJ: 

‘I visited my uncle last week’ he said. 

He said he had visited his uncle the week before/ the previous week. 

‘I’m going to visit my uncle now’ he said. 

He said he was going to visit his uncle at that time/then. 

 

TERAZ WYKONAJ ZADANIE 1 str. 167 – podręcznik. 

  

TOPIC: SAY AND TELL. REPORTED QUESTIONS. 



Zapamiętaj jak zachowują się w zdaniu czasowniki SAY i TELL: 

say something powiedzieć coś He said (that) he liked 
me. 

say something to 
somebody 

powiedzieć coś 
komuś 

He said to me (that) he 
liked me. 

tell somebody 
something 

powiedzieć 
komuś coś 

He told me (that) he liked 
me. 

  

TERAZ WYKONAJ ZADANIE 2, 3 str. 167 

ZOBACZ JAK TWORZYMY PYTANIA W REPORTED SPEECH: 

 



TERAZ WYKONAJ ZADANIA 4,5,6 ze strony 168. 

  

UWAGA: odpowiedzi przesyłamy do swoich nauczycieli w pliku WORD , 
innym dokumencie TEKSTOWYM lub w treści emaila – prosimy NIE 
przesyłać zdjęć ani pdfów, ponieważ nie będą sprawdzane ( nie ma 
możliwości nanoszenia poprawek na tego typu plikach). W nazwie pliku 
powinny znaleźć się: nazwisko,imię,klasa,nazwa pracy np. Nowak Jan 
klasa 8e test z dn.27.04.30.04- prosimy NIE przesyłać plików 
zatytułowanych np.angielski – NIE BĘDZIEMY ICH SPRAWDZAĆ. 

 

JĘZYK NIEMIECKI DZIEWCZYNKI  

Thema: Modewelt in Deutschland - Die Wiederholung Data: 11.05.2020 

  

1. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe informacje. 

 Ich heiße Sabine Müller. Ich ziehe mich gern sportlich an. Ich habe oft eine Hose, ein 
T-Shirt, einen Pulli und schwarze Sportschuhe an. Ich trage immer eine kleine Tasche. Aber 
meine Mutter ist sehr elegant. Sie mag keine sportliche Kleidung. Sie zieht gern einen Rock 
und eine Bluse oder ein Kleid und elegante Schuhe mit hohen Absätzen an. Meine Mutter 
trägt dazu eine groβe Tasche. 

  

  Sabine Frau Müller. 

1. … mag elegante Kleidung.     

2. … zieht gern eine Hose an.     

3. … hat oft ein T-Shirt an.     

4. … hat immer eine kleine Tasche dabei.     

. 5. … zieht oft einen Pulli an.     

6. … trägt gern elegante Schuhe.     



  

2. Przyporządkuj wyrazom i wyrażeniom właściwy czasownik. Wpisz rozwiązania do 
tabeli. 

I. einen Schal A. anziehen 

II. eine Mütze B. anhaben 

III. ein Kleid C. umhaben 

IV. sich elegant D. aufhaben 

  

I II III IV 

        

  

3.  Utwórz zdania z podanymi spójnikami. 

A. Martha fragt Toni, ob / er / geht / in den Park / am Nachmittag / . 

B.  Ich finde es gut, dass / wir / besuchen / zu Ostern / unsere Oma / . 

  

4. Przetłumacz zdania na język niemiecki. 

A.  Ona jest praktycznie ubrana. – 

B.  Gdzie mogę zapłacić? – 

*************************************************************** 

Thema: Kleider machen Leute.                         Data: 15.05.2020 



Schreibe möglichst viele Kleidungsstücke, die du kennst./ zapisz możliwie jak 
najwięcej nazw ubrań, jakie znasz.

 

  

2.      Schreibe die Antworten auf/ Zapisz odpowiedzi na pytania: 

 a)  Was trägst du oft? 

b) Was trägst du nie? 

c) Welche Kleidungsstücke kaufst du oft? 

d) Welche Farbe trägst du am liebsten? 

 

 3.      Wykonaj ćwiczenie na stronie https://learningapps.org/2830432  Rozwiązania zapisz  w 
zeszycie. 

 Zadania z dzisiejszej lekcji wykonaj w zeszycie i zrób zdjęcie, a następnie wyślij na adres: 
ewa.sola@o2.pl w tytule maila proszę wpisać: imię i nazwisko oraz temat lekcji. 

  

BIOLOGIA 12.05.2020 

Temat: Ewolucja i jej dowody 

Podręcznik strona 53 – 59 

https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-i-jej-dowody/D12tUQRtk 

https://learningapps.org/2830432
https://learningapps.org/2830432
https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-i-jej-dowody/D12tUQRtk


Przygotowując się z tych  tematów  zwróć uwagę przede wszystkim na to co to 
jest ewolucja i jakie są dowody ewolucji. Co to są dowody bezpośrednie i 
pośrednie. 

Notatka do zeszytu. ( To są wiadomości, które nie tylko musisz zapisać, ale 
również się ich nauczyć!!!!) 

1. Ewolucja to proces powolnych  i ciągłych zmian w budowie, sposobie życia 
organizmów, zachodzący  pod wpływem zmieniających się warunków 
środowiskowych, prowadzący do powstania nowych gatunków. 

2. Dowodami potwierdzającymi ewolucję są: 

DOWODY EWOLUCJI  

 BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE 

- Skamieniałości - narządy szczątkowe 

- Ogniwa pośrednie - narządy homologiczne 

 - Relikty                                                       - narządy analogiczne 

 3. Skamieniałości  - to zachowane w skałach szczątki organizmów: 

                 a.  Np. muszle amonitów 

 b. Inkluzje – zatopione w żywicy owady 

4.  Ogniwa pośrednie  to organizmy łączące w sobie cechy dwóch 
różnych grup systematycznych. 

            a.  Tiktaalik  - organizm zawierający cechy ryby i płazów  ( cechy ryb 
– łuski i płetwy , cecha płazów – poruszał się podpierając płetwami za pomocą 
których unosił swoje ciało ) 

 b. Ichtiostega – organizm łączący cechy ryb i płazów ( cecha ryb – linia 
naboczna i płetwa ogonowa, cecha płazów – posiadała kończyny i mogła wyjść 
na ląd ) 



c. Archeopteryks  - miał cechy ptaka i gadów( cecha ptaka – ma  pióra, 
skrzydła, cecha gadów – zęby i obecność kończyn ) 

d. Sejmuria – organizm stojący na pograniczu płazów i gadów( czaszka 
podobna do płazów , palce kończyn zakończone pazurami jak u gadów) 

5. Relikty czyli żywe skamieniałości – to organizmy, które przetrwały wiele 
milionów lat w niezmienionej formie. Współcześnie należą go gatunków 
wymierających, dlatego są pod ochroną. 

 a. np. Latimeria ( gatunek ryb trzonopłetwej) 

 b. hatterie ( prymitywne gady) 

 c. sagowce ( prymitywne rośliny nasienne) 

 d. dziobak i kolczatka  ( stekowce należące do ssaków rozmnażające się 
jajorodnie) 

 e. łodzik – ( jedyny żyjący współcześnie głowonóg z muszlą zewnętrzną) 

 Dowody pośrednie : 

6. Narządy szczątkowe – to narządy pozostałe po przodkach u współcześnie 
żyjących organizmów, ale nie odgrywają u nich żadnej istotnej roli. 

  a. np. zęby mądrości u człowieka 

   b. mięśnie poruszające małżowinę uszną 

   c. kość ogonowa u człowieka 

  d. jelito ślepe u człowieka 

7. Narządy homologiczne – to narządy o podobnej budowie, ale pełniące różne 
funkcje.  Podobieństwo budowy świadczy o pokrewieństwie tych organizmów. 

 Np. kończyny przednie u ssaków ( ręka człowieka, kopyto konia, skrzydło 
nietoperza i płetwa walenia są zbudowane z takich samych kości to świadczy o 
ich wspólnym pochodzeniu) 



8. Narządy analogiczne -  to narządy, które pełnią podobną funkcję, ale mają 
inny plan budowy , nie są więc ze sobą spokrewnione . 

   a. skrzydło ptaka i skrzydło owada  pełnią podobną funkcję ,natomiast 
zbudowane są zupełnie inaczej, co świadczy o ich odrębnym pochodzeniu 

9. Konwergencja to upodobnienie się do siebie organizmów, które nie są ze 
sobą spokrewnione, pod wpływem czynników środowiska. Np. opływowy 
kształt ciała u delfina i ryb 

Praca domowa. 

Naucz się o dowodach pośrednich i bezpośrednich ewolucji. ( nie możesz tych 
dowodów mylić i musisz umieć podawać przykłady ) 

  

EDB 12.05.2020  

Temat: Zatrucia 

Podręcznik strona 114-115 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk 

Zapoznaj się z materiałem z epodręcznika ( zatrucia czadem i piktogramy ) 

Notatka do zeszytu 

1.     Zapobieganie zatruciom pokarmowym 

- nie kupować i spożywać produktów po terminie ich przydatności do spożycia 

- przechowywać produkty żywnościowe w odpowiedniej dla nich temperaturach 

- przygotowywać potrawy czystymi rękami !!! 

- nie spożywać produktów po powtórnym zamrażaniu i rozmrażaniu 

 - gotować mięso dostatecznie długo 

- jeśli nie znasz grzybów nie zbieraj ich 

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DL0NpKmNk


 2. Pierwsza pomoc przy zatruciach pokarmowych: 

 - zbierz informację o okolicznościach zdarzenia 

 - zadzwoń po służby ratunkowe 

 - połóż poszkodowanego do łóżka i przykryj go kocem 

 - przygotuj miskę do ewentualnych wymiotów 

 - jeśli poszkodowany jest przytomny podaj mu dużą ilość ciepłej wody 

 -  jeśli dojdzie do utraty przytomności, sprawdź oddech, jeśli nie jest 
prawidłowy, połóż poszkodowanego na podłodze 

 - ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, sprawdź ponownie 
oddech i nakryj go kocem 

 - co minutę sprawdzaj oddech, a w razie jego braku wykonaj czynności 
podtrzymujące życie (RKO) 

   3. Zapobieganie zatruciom lekami: 

- lekarstwa przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 

- przestrzegać ściśle zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leków 

- nie łączyć ich z innymi farmaceutykami lub substancjami chemicznymi 

4. Pierwsza pomoc przy zatruciach lekami: 

-   Zbierz informację o zdarzeniu 

 - zadzwoń do służb ratunkowych i przekaż zebrane informacje 

- dokładnie wykonaj wszystkie otrzymane zalecenia 

- zwalczaj wstrząs ( ułóż poszkodowanego na wznak z uniesionymi do 
góry kończynami)  

- zabezpiecz leki 



- w przypadku utraty przytomności rozpocznij RKO 

   5. Zatrucia środkami chemicznymi 

   - podaj dużą ilość  wody , ale nie wywołuj wymiotów !!!! 

- wezwij służby ratunkowe  i przekaż im zebrane informacje o zdarzeniu 

   - zabezpiecz( tak jak przy lekach )środek , który wywołał zatrucie i przekaż go 
ratownikowi 

Zatrucia chemiczne są zazwyczaj przypadkowe. Zapobiegać im można jeśli 
przestrzegamy zasad BHP i znam piktogramy umieszczane na 
opakowaniach substancji chemicznych i informujących nas o zagrożeniu. 

  6. Zatrucia tlenkiem węgla 

  - zadzwoń po służby ratunkowe 

  - wynieś poszkodowanego na świeże powietrze 

- przewietrz zagrożone pomieszczenia 

   - sprawdź czynności życiowe poszkodowanego , jeśli jest nieprzytomny i nie 
oddycha rozpocznij resuscytację. 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Temat:  Konflikty zbrojne. 10.05.2020 r. 

Proszę przeczytać z podręcznika materiał dotyczący tematu lekcji ze stron 190-195. 

W zeszytach zapisać notatkę: 

1. Do najważniejszych przyczyn konfliktów międzynarodowych zalicza się       
rywalizację o terytoria, walkę o zasoby naturalne oraz spory historyczne,          
etniczne i religijne. W ostatnich latach wojny wybuchły na Ukrainie, w           
Syrii i w Gruzji. Od kilkudziesięciu lat wojnami nękane są Irak,           
Afganistan i Sudan. Trwa również konflikt izraelsko-palestyński. 

2. Następstwem walk są masowe migracje ludności cywilnej. Osoby        
uciekające ze swojej ojczyzny przed skutkami wojen i prześladowaniami         



nazywa się uchodźcami. Aby rozwiązywać ich problemy, w ramach ONZ          
powołano urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.       
Uchodźców. 

3. Terroryzm to działanie polegające na użyciu przemocy wobec ludności         
cywilnej lub instytucji państwowych. Do najtragiczniejszego aktu       
terroryzmu w historii doszło w 2001 r. w USA – w zamachu na wieżowce              
World Trade Center w Nowym Jorku zginęły prawie 3 tysiące osób. 

 

Dla osób chętnych: 

Zadanie 3 strona 194. 

Mój mailowy adres: karol.baryla@op.pl 

W Temacie maila proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, nr klasy i nr z dziennika               
lekcyjnego. 

Temat:  Powtórzenie materiału. 
12.05.2020 r. 

Przesyłam zagadnienia z rozdziału VI, które proszę przepiszcie do zeszytów.          
Proszę w formie powtórzenia przeczytajcie tekst – tematy z rozdziału VI           
zwracając uwagę na moją propozycje zagadnień. Możecie zrobić sobie notatki          
w zeszytach lekcyjnych lub na kartkach papieru. Proszę się nie uczyć na            
sprawdzian, test, itp. Tylko opracować! 

Rozdział VI obejmuje materiał z podręcznika ze stron 168-196. 

Temat: Organizacje międzynarodowe. 

Temat: Unia Europejska. 

Temat: Polska w Unii Europejskiej. 

Temat: Problemy współczesnego świata. 

Temat: Konflikty zbrojne na świecie. 

Zagadnienia: 



- kto kieruje polską polityką zagraniczną 

- podaj imię i nazwisko obecnego polskiego ministra spraw zagranicznych 

- czym zajmują się: konsul i ambasador 

- ONZ, pełna nazwa, czym się zajmuje 

 - NATO, pełna nazwa, czym się zajmuje 

- wymień inne ugrupowania międzynarodowe do których należy Polska 

- dlaczego powstała Unia Europejska (UE) 

- ile państw liczy obecnie UE 

- symbole UE 

- kiedy Polska przystąpiła do UE 

- waluta UE 

- Polacy w instytucjach unijnych 

- główne organy UE 

- fundusze unijne w Polsce 

- podział na kraje bogate i biedne 

- wyjaśnij pojęcia: globalizacja, terroryzm 

- wymień obecne konflikty na świecie 

Proszę nie przesyłać mailem do mnie materiałów z lekcji. 

Informatyka  Dziewczyny 12.05.2020 r. 

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 

1. Wejdź na stronę https://dlaucznia.migra.pl  



następnie Podręcznik online / Wybierz książkę, z której korzystasz – 
Informatyka klasa VIII   

2. Przeczytaj tekst str. 199-201.  

3. Wykonajcie tylko ćwiczenie: 1  s. 200 

Ważne: Plik ćwiczenia do pobrania: 

https://dlaucznia.migra.pl Dla ucznia/Pliki ćwiczeniowe/Temat 16/Wycieczka 

Proszę nie przesyłać do mnie mailem pliku z zadaniami. 

Matematyka 

Obowiązują pełne rozwiązania!!! 

12.05.2020 

Temat: Symetria względem prostej. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=6QifKtinD98&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=EaiGOWCKsSw&feature=youtu.be 

Do wykonania w zeszycie zadanie 1, 2, 3/209 i ćwiczenia ze stron 48 i 49. 

Dla chętnych w zeszycie Sprawdź, czy umiesz 1, 2, 3/212 

13.05.2020 

Temat: Symetria względem prostej cd. 

Wykonaj w zeszycie zadanie 10, 11/210 i ćwiczenia ze stron 50 i 51. 

Mailowo  na adres: aprylinska.matematyka@gmail.com proszę o zdjęcia 
rozwiązań w ćwiczeniach strony 50 i 51 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 15.05.2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=6QifKtinD98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EaiGOWCKsSw&feature=youtu.be


Proszę podać imię, nazwisko, klasę, numer z dziennika. 

14.05.2020 

Temat: Oś symetrii figury. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0&feature=youtu.be 

Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2, 3/213 i ćwiczenia strony 52 i 53. 

15.05.2020 

Temat: Symetralna odcinka. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU&feature=youtu.be 

Do wykonania w zeszycie zadania 1, 2/217 i ćwiczenia strona 54. 

Przed egzaminem do zrobienia w zeszycie: 

https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-oper
on-2019.pdf 
GEOGRAFIA 

UWAGA, ZMIANA ADRESU EMAIL: BARDZO PROSZĘ WSZYSTKIE PRACE, 
KTÓRE TERAZ ZADAM PRZESYŁAĆ NA ADRES: geografia.wajszczyk@interia.pl 

T. Podsumowanie działu – 15.05.2020 r. 

Proszę przesłać podsumowanie działu do 18 maja (ostateczny termin) Można zrobić 
zdjęcie rozwiązania w zeszycie lub zrobić to w pliku tekstowym 

Podsumowanie działu 

Zadanie 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne. Podaj ich 
nazwy. 1. Góry na zachodnim wybrzeżu Kanady – ............................. 2. Nizina nad Zatoką 
Hudsona – .............................. 3. Największe miasto Kanady – ............................. 4. 
Największy kanadyjski półwysep – ................................. 

https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU&feature=youtu.be
https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-operon-2019.pdf
https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-operon-2019.pdf


Zadanie 2 Podkreśl skutki wylesiania Amazonii. a) Zmniejszanie liczebności plemion 
indiańskich. b) Zmniejszanie powierzchni upraw i obszarów hodowli bydła. c) Zmniejszanie 
bioróżnorodności lasu równikowego. d) Zwiększanie udziału gazów cieplarnianych w 
atmosferze. e) Ograniczenie wydobycia różnorodnych surowców mineralnych. 

Zadanie 3 Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał chronologicznie (począwszy od 
najstarszej) wielkie fale migracyjne w Ameryce. A. Przybycie białej ludności z Europy. B. 
Napływ żółtej ludności pochodzenia azjatyckiego. C. Przybycie czarnoskórej ludności z 
Afryki. D. Napływ ludności ze wszystkich kontynentów. ..........→..........→..........→.......... 

Zadanie 4 Podkreśl nazwy obiektów geograficznych znajdujących się w Ameryce Północnej, 
a następnie wybierz spośród nich i zapisz poniżej nazwy półwyspów. Nowa Fundlandia, 
Nizina La Platy, Floryda, Wyżyna Gujańska, Wyżyna Kolorado, Niziny Wewnętrzne, Nizina 
Hudsońska, Nizina Orinoko, Jukatan, Maracaibo 

Zadanie 5 Na podstawie opisów rozpoznaj gatunki zwierząt lub roślin występujące w 
Amazonii. Podaj ich nazwy. 

A. Kwiat będący symbolem Brazylii. Słynie z okazałych i oryginalnych 
kwiatostanów………. 

B. Jest jednym z największych węży świata. Potrafi połknąć swoje ofiary w 
całości………….. 

Zadanie 6 Zaznacz punkt, który nie opisuje współczesnej sytuacji Indian w Ameryce. 

A. Upowszechnienie kultury europejskiej przyczynia się do rozpadu indiańskich 
społeczeństw. 

B. W Stanach Zjednoczonych Indianie mieszkają w rezerwatach. Aby je opuścić, muszą mieć 
zgodę władz. 

C. Jednym z największych problemów dotykających Indian jest alkoholizm. 

D. Wielu Indian traci umiejętność posługiwania się językiem swoich przodków. 

Zadanie 7.Podaj dwa skutki imigracji ludności z różnych części świata na oba kontynenty 

Zadanie 8 Wyjaśnij, dlaczego rozwój Doliny Krzemowej jest uzależniony od położenia w 
pobliżu uniwersytetów i centrów badawczych. 

Zad. 9 Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań. 

A. Wilgotne lasy równikowe Amazonii nazywa się caatingą / selwą. 

B. W centrum Amazonii znajduje się miasto Manaus / Belém. 

C. W Amazonii żyje ponad 25% / 65% wszystkich znanych gatunków roślin i zwierząt. 



CHEMIA  

Pracę z poprzedniego tygodnia proszę aby przysłał mi nr 1 i nr 25 

(czekam do wtorku 12 maja do godz. 20.00) 

  

Temat :Metanol i etanol przedstawiciele alkoholi 

  

Przesyłam link do obejrzenia 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/Dn8wj39qS 

  

Proszę wypisać właściwości fizyczne i chemiczne metanolu jak również napisać czym się te 
związki różnią i co się może stać jeśli je spożyjesz. 

Opisz zjawisko kontrakcji przedstawione na do.cwiczenia.pl Kod C887TG 

Zrób ćw. 9 i 10 w str. 80/81 w ćwiczeniówce 

pomocny może być tu film https://www.youtube.com/watch?v=kSnJUnhITVg 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

 Temat: Gliceryna -przykład alkoholu wielowodorotlenowego 

Gliceryna inaczej glicerol to nazwa zwyczajowa alkoholu propan-1,2,3-triol. 

Proszę zapoznaj się z filmem zamieszczonym pod linkiem: 
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC
2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc 

 Zobacz poniższą videolekcję od 18:42 do 23:01. Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić 
notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby. 

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia 
materiału. 

Na podstawie filmu podaj: 

·       Definicję alkoholi polihydroksylowych 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wlasciwosci/Dn8wj39qS
https://www.youtube.com/watch?v=kSnJUnhITVg
https://www.youtube.com/watch?v=kSnJUnhITVg
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc


·       Właściwości gliceryny (pamiętaj aby podzielić je na fizyczne i chemiczne) 

·       Wzór sumaryczny strukturalny i spróbuj półstrukturalny (sumujemy atomy H przy danym 
atomie węgla) 

·       Korzystając z różnych źródeł podaj zastosowanie gliceryny 

·       Zad.1 str. 153 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

FIZYKA 

11.05.2020 

Temat: Fale elektromagnetyczne. 

1. Fale elektromagnetyczne to rozchodzące się w przestrzeni i wzajemnie przenikające się 
zmienne pola elektryczne i magnetyczne. 

2. Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w gazach, cieczach, ciałach stałych i w 
próżni. 

(Przypominam, że fale mechaniczne, rozchodzą się w ośrodkach sprężystych, czyli 

w gazach , cieczach i ciałach stałych) 

3. Szybkość fal elektromagnetycznych w próżni wynosi około 300000 km/s = 3 * 108 m/s 

Oznaczamy ją symbolem c. 

c = 300000 km/s 

4. Fale elektromagnetyczne różnią się między sobą : długością, częstotliwością i 
właściwościami. 

c = λ / T 

c = λ * f 

f = 1 / T ( T = 1 / f ) 

( te wzory omawiane były podczas realizacji tematów z drgań i fal sprężystych, tam zamiast 
litery c była litera v – która oznacza szybkość – w naszym przypadku szybkość fali, tutaj 
szybkość fali elektromagnetycznej oznaczono symbolem c) 

c – szybkość fali elektromagnetycznej w próżni 

f – częstotliwość fali 

T – okres fali 



λ – długość fali 

5. Klasyfikację fal elektromagnetycznych według ich długości w próżni nazywamy widmem 
fal elektromagnetycznych: 

- promieniowanie gamma 

- promieniowanie rentgenowskie 

- promieniowanie ultrafioletowe 

- światło widzialne 

- promieniowanie podczerwone (podczerwień) 

- mikrofale 

- fale telewizyjne i radiowe 

Praca domowa 

Wypisz po kilka właściwości i zastosowań każdego rodzaju fal elektromagnetycznych. 

(zapisujecie w zeszytach – nie przesyłacie na maila) 

13.05.2020 

Temat: Rozwiązywanie zadań z fal elektromagnetycznych. 

Zadanie 1 

Oblicz częstotliwość fali radiowej o długości 100 m. 

Zadanie 2 

Oblicz zakres częstotliwości fal radiowych. 

( Zakres długości tych fal znajduje się na stronie 163, zastanów się w jaki sposób zapisać to 
w danych i jak zapisać szukane) 

Zadanie 3 

Odczytaj i zapisz zakres długości promieniowania ultrafioletowego – strona 159. 

Znajdź nazwy znajdujących się w jednostkach przedrostków, podaj ich nazwę i wartość 
(skorzystaj z odpowiedniej tabeli znajdującej się w zbiorze zadań) 

 

Zadania rozwiązujecie w zeszytach – nie przesyłacie na maila. 



HISTORIA 
13.05.2020 

Temat: Stan wojenny i schyłek PRL 

Proszę wpisać notatkę do zeszytu. W treści notatki znajdują się odwołania do podręcznika,             
które pomogą zrozumieć temat. 

1. W październiku 1981 roku doszło do zmiany I sekretarza KC PZPR. Został nim pełniący               
funkcję premiera generał Wojciech Jaruzelski. 
2. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. Władzę                
przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Wprowadzono sądy doraźne,         
działacze opozycyjni zostali zatrzymani i internowani, zawieszono naukę w szkołach i na            
uczelniach, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono        
możliwość przemieszczania się (zapoznaj się z przyczynami i skutkami stanu wojennego,           
podręcznik, str. 212, zapoznaj się z informacjami i fotografiami „Stan wojenny”, podręcznik            
str. 214). 
3. „Solidarność” zorganizowała akcje strajkowe m.in. w Stoczni Gdańskiej, Hucie im. Lenina            
w Krakowie, Stoczni w Szczecinie, Hucie Katowice. Za każdym razem były one            
pacyfikowane przez oddziały milicyjne i wojskowe. 16 grudnia 1981 roku w trakcie            
pacyfikacji Kopalni „Wujek” przez oddziały wojska i ZOMO śmierć poniosło 9 górników. 
4. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. 
5. Komuniści prześladowali osoby związane z „Solidarnością”. Zabity został ksiądz Jerzy           
Popiełuszko (zapoznaj się z biogramem, podręcznik str. 217). 
  

14.05.2020 

Temat: Rozpad bloku wschodniego 

Proszę wpisać notatkę do zeszytu. W treści notatki znajdują się odwołania do podręcznika,             
które pomogą zrozumieć temat. 

1. Na przełomie lat 70. I 80. XX wieku ZSRS pogrążył się w kryzysie. 
2. W 1985 roku I sekretarzem KPZS został Michaił Gorbaczow. Jego program reform miał na               
celu poprawę sytuacji wewnętrznej ZSRS (przeczytaj biogram Michaiła Gorbaczowa,         
podręcznik str. 321). 
3. W 1989 roku w państwach bloku wschodniego - Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polsce,             
Rumunii, na Węgrzech, doszło do wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu.           
Wydarzenia te określa się jako „Jesień Ludów”. 
4. W 1991 roku w ZSRS komunistyczni przeciwnicy reform podjęli nieudaną próbę            
przeprowadzenia zamachu stanu. 8 grudnia 1991 roku zdecydowano o rozwiązaniu ZSRS.  
 



Uczennice i uczniowie, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za wcześniejsze prace            
domowe dostaną odpowiedzi do 18.05.2020 r. 

Nadal można przysyłać zaległe prace domowe na e-mail: agnieszka.annna@poczta.onet.pl  

JĘZYK POLSKI 

11 maja 2020 r.  

Temat : Wypowiedzenie i jego części. Powtórzenie ( 2 godz.) 

Kochani.  Zrobiliście już wszystkie ćwiczenia utrwalające znajomość części 

mowy i zdania. Teraz tylko krótkie powtórzenie i porobicie dziś wykresy zdań . 

  

 

Ćwiczenie 1. (wykonaj w zeszycie) 

Zamień zdania na równoważniki zdań. 

mailto:agnieszka.annna@poczta.onet.pl


·        Autobus wyjeżdża o świcie. 

·        Nauczyciel zaprasza rodziców. 

·        Uporządkowaliśmy rzeczy składowane na strychu. 

·        Jutro będzie wielki dzień. 

·        Jaka ona jest nieśmiała! 

 Ćwiczenie 2. 

 Podkreśl równoważniki zdań i przekształć je w zdania. 

Nasza choinka jest sztuczna.                Pierwsza w kolejce po słodycze. 

Dzisiaj odbyła się pierwsza lekcja języka hiszpańskiego. 

Sprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek. 

Puszysty śnieg na ulicach. 

 

 



Tak tylko dla przypomnienia dokonamy wspólnie rozbioru logicznego 

(części zdania)  i gramatycznego zdania (części mowy). 

Przypominam: grupa podmiotu zawsze znajduje się po lewej stronie wykresu. 

(podmiot + wyrazy określające),  

zaś grupa orzeczenia po prawej stronie (orzeczenie + wyrazy określające). 

Wczoraj moja szkolna drużyna zdobyła na zawodach sportowych prestiżowe 

wyróżnienie. 

 

(Musi być takie zdjęcie:) w dokumentach google nie umiem rysować wykresów 

- może ktoś pomoże? ) 

 



No a teraz rozbiór :  

zdobyła – orzeczenie czasownikowe (wyrażone czasownikiem w formie osobowej) 

drużyna – podmiot gramatyczny  (wyrażony rzeczownikiem w M.) 

moja – przydawka zaimkowa  

szkolna - przydawka przymiotna  

na zawodach - okolicznik miejsca ( wyrażenie przyimkowe) 

sportowych - przydawka przymiotna  

wczoraj – okolicznik czasu (wyrażony przysłówkiem) 

wyróżnienie – dopełnienie (wyrażone rzeczownikiem) 

prestiżowe – przydawka przymiotna  

Ćwiczenie!!! 

Dokonaj rozbioru zdań według powyższego schematu. 

1.Wieczorem moja mama chętnie czyta nam pouczające baśnie. 

2.W piątek trzej nieznośni chłopcy powrzucali ogromne kamienie do naszej 

studni. 

3.Duże brunatne niedźwiedzie leniwie walczyły na cyrkowej arenie. 

4.Po południu  drzewa i krzewy z mojego ogrodu zawsze przynoszą ukojenie.  

BARDZO PROSZĘ O PRZESŁANIE DZISIAJ I TYLKO DZISIAJ 

WYKRESÓW I ROZBIORU. 



12 maja 2020 r. 

Temat: Czy istnieje idealny świat? 

Kochani, zaczynamy nowy dział w podręczniku . Będziemy teraz powtórki 

przeplatali nowym materiałem :)  

1. Znajdźcie proszę w Słowniku wyrazów obcych pojęcia i zapiszcie je w 

zeszycie: UTOPIA, UTOPIJNY, UTOPISTA; 

2. Jak się już zapewne zorientowaliście, będziemy mówić o krainach jutra. 

Wiem ,że wielu z Was pasjonuje tego typu literatura czy film. Zastanówcie się 

i wymieńcie przykłady takich utworów, w których zostały przedstawione 

utopijne krainy lub społeczeństwa.  

3. Przeczytajcie teraz fragment powieści ,, Ludzie i bogowie” ze strony 184 

-185 podręcznika.  

4. Zastanówcie się ustnie nad zad. 1 ,3,4. 

5. Na podstawie przeczytanego fragmentu dokończcie notatkę w zeszycie: 

Herbert George Wells w książce ,, Ludzie jak bogowie” opisał  utopię, czyli 

idealny świat, w którym nie ma zła, a wszyscy ludzie są równi i szczęśliwi. 

Opisany tam system społeczny może funkcjonować tylko i wyłącznie 

w utopijnym świecie, ponieważ…………….. 

13 maja 2020 r. 

Temat : Panem et circenses. 

1. Nazwisko Suzanne Collins znane jest milionom czytelników i kinomanów. 

To ona jest autorką bestsellerowej trylogii ,,Igrzyska śmierci”. Inspiracją do 

napisania powieści była łacińska sentencja panem et circenses - chleba 



i igrzysk. Oprócz tego pisarka nawiązała do tradycji antycznego Rzymu - 

państwo , w którym rozgrywa się akcja utworu nazywa Panem, a siedziba jego 

władz to Kapitol.  

2.Zanim przeczytacie fragment powieści , obejrzyjcie prezentację na temat 

starożytnych igrzysk  i krótki materiał o igrzyskach nowożytnych.  

https://www.youtube.com/watch?v=4VMV-XPBijg  

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

3.A teraz zapoznajcie się się z fragmentem ,, Igrzysk śmierci” ze str. 186-187 

podręcznika. 

4. Zastanów się ustnie nad pytaniami z zadań 1, 2, 3 i 4 str.189. 

5. Zapiszcie :  

ANTYUTOPIA- (UTOPIA NEGATYWNA) - to utwór przedstawiający 

społeczeństwo przyszłości, którego organizacja polega na ograniczaniu 

wolności jednostki poprzez całkowite podporządkowanie jej systemowi władzy. 

6.Wykonaj w zeszycie zad. 5 str. 189 

 

14 maja 2020 r.  

Temat : W przerażającej bajce. 

Dzisiaj poznacie fragment powieści Georga Orwella ,,Folwark zwierzęcy”. 

Z tym utworem z pewnością (i to w całości) zapoznacie się w szkole średniej. 

Orwell w swoich książkach krytykował systemy społeczno - polityczne oparte 

na ścisłej kontroli każdej sfery życia obywateli. Określenie orwellowski stał się 

synonimem bezdusznego ograniczenia ludzkiej prywatności. 

To tak tytułem wstępu… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VMV-XPBijg
https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE


Ćw. 1. 

Zapisz w tabeli, jaką symbolikę przypisuje się wymienionym bohaterom 

zwierzęcym oraz podaj przykłady utworów literackich lub innych tekstów 

kultury, w których występują:  

 

Bohater zwierzęcy 

 

Symbolika 

Przykład utworu 
literackiego lub innego 

tekstu kultury, w którym 
występuje 

lis spryt, chciwość, chęć 
oszukania innych 

Ignacy Krasicki Kruk i lis 

osioł   

koń   

kot   

lew   

sowa   

świnia   

kura   
 

1. Przeczytajcie teraz fragment powieści ze str. 194 -195. 

2. Przypomnijcie sobie , czym jest alegoria. Z tym pojęciem spotkaliście się 

właśnie przy omawianiu bajek Ignacego Krasickiego. (ramka str. 195). 

3. Odpowiedzcie ustnie na pytania z zad. 1 -3 str. 196 

4. Przeczytajcie KONTEKST ze str 196. 

Praca domowa. (DLA CHĘTNYCH!!!) 

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że można stworzyć idealne społeczeństwo, 

w którym wszystko będzie szło jak w zegarku ?  



UWAGA !!! BARDZO PROSZĘ, ABY W DNIU DZISIEJSZYM 

ZDJĘCIA   ĆWICZEŃ ZE STRON. 44 - 47 PRZESŁALI MI : 

PATRYCJA ADAMCZYK, MILA GŁOWACKA, KONRAD JASIŃSKI,  

MAGDALENA NYGA,  FILIP VERVOORT , JULIA WOLSKA 

NIEWYSŁANIE ZDJĘĆ  SKUTKUJE OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ!!! 

 

NIEMIECKI 
 
11 maja 2020 

Thema: Ich las gern „Alice im Wunderland” 

1. Przeczytaj wszystkie zadania z tematu. 
  

2. Zastanów się nad odpowiedziami. 
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

 

15 maja 2020 

Thema: Czas przeszły – Präteritum/Imperfekt 

1. Zapoznaj się z materiałami z internetu: 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=x6kXjZX7m-4 
  

● https://www.youtube.com/watch?v=5oLKqojCv3M 
  

●
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czas-przeszly-nie
miecki-praeteritum/ 
 

2. Zapoznaj się z formami tego czasu przeszłego na stronach: 134-135, 157-159 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x6kXjZX7m-4
https://www.youtube.com/watch?v=5oLKqojCv3M
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czas-przeszly-niemiecki-praeteritum/
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czas-przeszly-niemiecki-praeteritum/


3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
  

4. W razie pytań pisz: informatykasp3.sala58@gazeta.pl 
 

 
INFORMATYKA 
 
15 maja 2020 

Temat: Wprowadzenie do programowania w języku C++ (str. 78-90) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

 


