
Matematyka 

Obowiązuje zapis pełnego rozwiązania! 

19.05.2020 

Temat: Symetralna odcinka cd. 

Do wykonania w zeszycie zadanie 1, 2/218 i ćwiczenia strona 55. 

20.05.2020 

Temat: Dwusieczna kąta. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og 

Wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2/220 i ćwiczenia strona 56. 

Dla chętnych w zeszycie Sprawdź, czy umiesz 1, 2/220 

21.05.2020 

Temat: Symetria względem punktu. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc&feature=youtu.be 

Wykonaj w zeszycie zadania 1, 2/222 i ćwiczenia strona 57. 

Dla chętnych zadania 3, 4/222 i 1, 2, 3/224. 

Mailowo  na adres: aprylinska.matematyka@gmail.com proszę o zdjęcia 
rozwiązań w ćwiczeniach strona 56 i 57 

obowiązuje pełne rozwiązanie zadań do 22.05.2020 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og
https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc&feature=youtu.be


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

22.05.2020 

Temat: Symetria względem punktu cd. 

Do wykonania w z ćwiczeniach strona 58. 

Przed egzaminem do zrobienia w zeszycie: 

https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-oper
on-2018.pdf 

 

Biologia 

Temat: Mechanizmy ewolucji  19.05.2020 

Podręcznik strona 60 – 63 

https://epodreczniki.pl/a/mechanizmy-ewolucji-biologicznej/Dthwg3ahD 

https://epodreczniki.pl/a/film/DUuHp5Jl0 

 
Notatka do zeszytu. 

1. Ojcem ewolucji jest Karol Darwin, który odbył podróż dookoła świata, 
najważniejsze obserwacje przeprowadził na wyspach Galapagos. 

2. Endemity – to gatunki, które żyją tylko na ograniczonym obszarze. 

A.   Żółw słoniowy 

B.   Legwan morski 

C.   Pingwin równikowy 

D.   Mikołajek nadmorski 

3.     Powstawanie gatunków. 

https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-operon-2018.pdf
https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-operon-2018.pdf
https://epodreczniki.pl/a/mechanizmy-ewolucji-biologicznej/Dthwg3ahD
https://epodreczniki.pl/a/film/DUuHp5Jl0


 Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, aby 
powstał   nowy gatunek muszą być spełnione warunki : 

a. Wyjściowa populacja musi się podzielić na dwie populacje potomne 

b. Pomiędzy populacjami musi zaistnieć izolacja geograficzna (Osobniki 
znajdują się na wyspie, lub oddziela je pasmo wysokich gór) 

c. Osobniki oddzielone od siebie nie mogą się krzyżować i muszą 
przystosować do nowych warunków 

4. Dobór naturalny – to najważniejszy proces warunkujący ewolucję. Polega 
na tym, że osobniki o cechach najbardziej korzystnych w danych warunkach 
środowiska mają największą szansę na przeżycie i wydanie potomstwa. 
Wskutek tego w następnym pokoleniu liczba osobników o cechach 
korzystnych rośnie, a osobniki o cechach niekorzystnych powoli wymierają. 

5. Teoria doboru naturalnego : 

a. Osobniki jednego gatunku różnią się od siebie ( Zmienność ) 

b. Organizmy wydają większą ilość potomstwa niż może przeżyć 
w warunkach środowiska 

c. Między organizmami panuje konkurencja, o pokarm i miejsce 
do 

życia. Tę konkurencję Darwin nazwał  walką o byt 

d.     W wyniku konkurencji przeżywają osobniki najlepiej przystosowane, 
czyli mające najkorzystniejsze cechy 

6. Porównanie doboru naturalnego i sztucznego: 

  

Dobór naturalny        Dobór sztuczny 

- o selekcji decydują warunki                        - o selekcji decyduje człowiek 

środowiska                                                            - jest to proces celowy 



- jest to proces przypadkowy -  utrwalane są cechy wybrane  

- przeżywają osobniki najlepiej                             przez człowieka ( nie zawsze są 

przystosowane do środowiska one korzystne dla osobników ) 

- prowadzi do powstania nowego                         - prowadzi do powstania nowych ras  

gatunku                                                                i odmian  

  

  

7. Współczesna teoria ewolucji opiera się na genetyce i wyjaśnia jakie są 
mechanizmy ewolucji. Według tej teorii najważniejszym źródłem przemian 
ewolucyjnych są mutacje, czyli nagłe zmiany w strukturze materiału 
genetycznego. Są one przyczyną pojawienia się nowych cech,  

      a te jeśli są korzystne, są przekazywane następnym pokoleniom.  

Praca domowa.  

Jeśli ktoś nie ma jeszcze oceny z ekosystemów, podstaw genetyki lub 
krzyżówek. Może przyjść na konsultacje do szkoły.  

  

            EDB 19.05.2020 

Temat: Zawał serca, Udar mózgu, napad padaczkowy. 

Podręcznik strona 111 - 112 

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padacz
ke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/DxWeDmciY 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/DxWeDmciY
https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/DxWeDmciY


Notatka do zeszytu: 

1.     Objawy zawału serca. 

a. Uczucie lęku 

b. Ucisk lub ból w klatce piersiowej 

c. Duszność i osłabienie 

d. Intensywne pocenie się 

e. Zawroty głowy 

f. Kołatanie serca 

g. Płytki oddech 

2.     Pierwsza pomoc: 

·        Ułóż poszkodowanego w wygodnej pozycji ( półsiedzącej lub w 
pozycji dla niego komfortowej ) 

·        Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza ( rozluźnij 
ubrania) 

·        Wezwij pogotowie ratunkowe 

·        Jeśli ma przy sobie leki podaj pomóż mu je zażyć 

·        Zapewnij komfort psychiczny, kontroluj czynności życiowe 

·        W razie potrzeby podejmij RKO 

3. Objawy udaru mózgu: 

A.   Silny ból głowy 

B.   Niemożność poruszania jedną noga, ręką, brak mimiki twarzy – 
niedowład jednostronny 

C.   Opadanie kącika ust 



D.   Zaburzenia mowy, widzenia, równowagi 

E. Zawroty głowy 

F. Zaburzenia świadomości 

Pamiętaj, im szybciej rozpoznasz udar i wezwiesz pogotowie tym większe są 
rokowania na powrót do zdrowia. 

Najłatwiej rozpoznać udar prosząc chorego by się uśmiechnął (jeśli widzisz 
asymetrię na ustach to masz do czynienia z udarem). 

Innym sposobem jest poproszenie by chory podniósł obie ręce do góry ( jeśli 
jedna opada to masz do czynienia z udarem)  

Możesz też poprosić by chory powtórzył proste zdanie ( jeśli jego mowa jest 
niewyraźna to mamy objawy udaru) 

4. Pierwsza pomoc 

·        Ułóż poszkodowanego z tułowiem lekko uniesionym (głowa 
położona jest lekko na bok) 

·        Jeżeli chory stracił przytomność, ale oddycha  układamy go w 
pozycji bezpiecznej 

·        Jeżeli stracił przytomność i nie oddycha rozpoczynamy RKO 

5.     Objawy napadu padaczkowego. 

a. Przed napadem chory może głośno krzyczeć 

b. Krótkotrwała utrata przytomności z upadkiem na ziemię 

c. Krótkotrwały bezdech, sinica 

d. Zesztywnienie mięśni z przejściem do drgawek 

e. W ustach chorego może pojawiać się spieniona ślina 

f. Gałki oczne zwracają się ku górze 



g. Nietrzymanie moczu, stolca 

h. Po drgawkach chory zapada w głęboki sen 

6. Pierwsza pomoc 

a. Zabezpiecz osobę poszkodowaną przy upadku i umieść  ją 
w bezpiecznym miejscu 

b. Połóż pod głowę chorego poduszkę, marynarkę ( chroń głowę 
!!!!) 

c. Po ustaniu drgawek ułóż chorego w pozycji bezpiecznej 

d. Wezwij karetkę pogotowia ratunkowego 

Praca domowa.  

Jeśli masz jakieś braki i chcesz poprawić ocenę czekam na konsultacjach  

  

INFORMATYKA - chłopcy 

22 maja 2020 

Temat: Wykorzystanie funkcji i tablic do zapisywania w języku C++ algorytmów porządkowania i 
wyszukiwania (str. 91-106) 

1. Przeczytaj cały temat z podręcznika.  
  

2. Przećwicz samodzielnie ćwiczenia i zadania.  
  

3. Nie wysyłaj żadnych plików. 
 

 

JĘZYK NIEMIECKI chłopcy 

18 maja 2020 

Thema: Czas przeszły – Präteritum/Imperfekt – utrwalenie materiału 



1. Zapamiętaj formy czasu przeszłego Präteritum/Imperfekt ze str: 120-123, 134-135, 
157-159 w szczególności od takich czasowników: reservieren, arbeiten, essen, 
schreiben, schlafen, spielen, fahren, lernen, haben, trinken, sein, helfen 
NAPRAWDĘ TO CI SIĘ OPŁACI 
 

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

 

22 maja 2020 

Temat: Verbesserung der Kontrollarbeit – Kapitel 5 

 

Prace klasowe przesłane po ukazaniu się odpowiedzi na stronie 
internetowej szkoły, 

będą oceniane na ocenę niedostateczną. 

 

1. Wstaw przymiotnik z nawiasu z odpowiednią końcówką. (10 pkt.) 
 

1. Ich finde den braunen Hut modisch. (braun) 

  
2. Die weiße Bluse ist immer in. (weiß) 

  
3. Das ist kein langes Kleid. (lang) 

  
4. Ein elegantes Hemd passt gut zu einem schwarzen Anzug. (elegant) ( schwarz) 

  
5. Diese braunen Schuhe sind am besten. (braun) 

  
6. Wie finden Sie diese rote Jacke? (rot) 

  
7. Das KaDeWe ist bekannt für exklusive Waren. (exklusiv) 

  



8. Ich esse gern frischen Käse. (frisch) 

  
9. Er kauft morgens frisches Brot (frisch) 

 

 

2. Napisz czasownik z przyimkiem (rekcja czasownika) (10 pkt.) 
 

1. czekać na – warten auf 

  
2. śmiać się z – lachen über 

  
3. myśleć o – denken an 

  
4. pytać o – fragen nach 

  
5. pomagać przy – helfen bei 

  
6. rozmawiać z – sprechen mit 

  
7. interesować się czymś/kimś – sich interessieren für 

  
8. zapraszać na – einladen zu 

  
9. przygotowywać się do/na – sich vorbereiten auf 

 

 

3. Przetłumacz zdania na niemiecki, użyj spójników: dass/weil/ob (10 pkt.) 
 

1. On mówi, że on chętnie gotuje. (3 pkt.) 

  
Er sagt, dass er gern kocht. 
  

2. Ona dużo pracuje, ponieważ ona gotuje na Wielkanoc. (4 pkt.) 
 



Sie arbeitet viel, weil sie für Ostern kocht. 

3. Wy się pytacie, czy my uczymy się niemieckiego. (3 pkt.) 
 

Ihr fragt, ob wir Deutsch lernen. 

 

4. *Przetłumacz zdania na niemiecki 
 

4. Ja sam/samemu szyje sobie wiele rzeczy. (3 pkt.) 
 

Ich nähe mir viele Sachen selbst. 

5. Ona od 2008 roku ma obywatelstwo amerykańskie. (3 pkt.) 

  
 Sie hat seit 2008 die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. 
 

 CHEMIA 

Pracę z poprzedniego tygodnia proszę aby przysłał mi nr 11 i nr 23 

(czekam do wtorku 19 maja do godz. 20.00) 

  

Temat: Porównanie właściwości alkoholi 

  

Proszę zapoznaj się z filmem zamieszczonym pod linkiem: 
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT
7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc 

 Zobacz poniższą videolekcję od 23:01 do 26:54 

Na podstawie filmu wypisz: 

·       Jak zmienia się stan skupienia alkoholi wraz ze wzrostem liczby 
atomów węgla w cząsteczce 

https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc
https://lekcjewsieci.pl/alkohole/?fbclid=IwAR20UwlPV7CJgEZYgKtHKyUvcT7taQ2p7MC2JqTziNCgEj_u4hbr1aXZWsc


·       Reakcje spalania butanolu 

·       Ćw.1 i 2 str.86 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

Temat : Szereg homologiczny kwasów karboksylowych 

Notatka 

Kwasy karboksylowe to pochodne węglowodorów posiadające w swoich cząsteczkach grupę 
karboksylową (- COOH), która jest grupą funkcyjną kwasów. 

 

  

Wzór ogólny kwasów karboksylowych ma postać: 

 

Nazwy kwasów karboksylowych tworzymy od nazwy alkanu a takiej samej 
liczbie atomów węgla co kwas dodając słowo kwas i końcówkę -owy 

Np. kwas etanowy 

Kwasy karboksylowe mają nazwy zwyczajowe, które związane są często z 
miejscem ich występowania. I tak : 

Kwas metanowy  to  kwas mrówkowy 

Kwas etanowy to kwas octowy 

Kwas propanowy to kwas propionowy 

Kwas butanowy to  kwas masłowy  

Kwas pentanowy to kwas walerianowy 



Zobacz teraz jak tworzymy wzory kwasów. W tym celu proponuję abyś obejrzał 
film  https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM 

  

Teraz kilka typów zadań 

Zad. 1 Podaj wzór kwasu o 6 atomach węgla w cząsteczce kwasu 

 Skoro w cząsteczce ma być 6 atomów węgla a jeden jest już w grupie 
karboksylowej to oznacza, że w grupie alkilowej musi być ich ……5 . Więc 
wzór kwasu ma postać: 

C5H11COOH 

Zad.2  Podaj wzór kwasu o 6 atomach węgla w grupie alkilowej 

C6H13COOH 

Zad. 3 Oblicz stosunek masowy pierwiastków w kwasie walerianowym 

Kwas walerianowy to inaczej pentanowy czyli w cząsteczce ma 5 at C czyli w 
gr. Alkilowej są 4 at C więc wzór będzie C4H9COOH 

Odczytana z układu masa mc=12u mH=1u mO=16 u 

I teraz : w cząsteczce jest 5 atomów C czyli ich masa to 5*12u=60u 

Jest 10 atomów H czyli ich masa to 10*1u=10u 

I 2 atomy O czyli ich masa to 2*16u=32u 

  

I teraz stosunek ich mas: 

C:  H:O 

60:   10 : 32   │:2 

30: 5 : 16 

https://www.youtube.com/watch?v=z3_iiZwjaRM


Praca domowa :Zad 1, 2a,b 3,6 str 160 (podręcznik ) 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia  

 

Wiedza o społeczeństwie 

  

Temat: Konflikt czy dialog?  20.05.2020 r. oraz 22.05.2020 r. 

Proszę przeczytać z podręcznika materiał – Fakty i opinie. Konflikt czy dialog? ze strony 40. 

Dla chętnych uczniów, zainteresowanych tematem. 

Po przeczytaniu dwóch tekstów odpowiedz pisemnie w zeszycie lub edytorze tekstu 
(Notatnik, Word, Open Office) na pytanie – Jaki styl działania jest najlepszy dla jednostki i 
społeczeństwa? 

Odpowiedź prześlij na mój mailowy adres: karol.baryla@op.pl 

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

  

 Informatyka kl. VIII A - Dziewczyny 19.05.2020 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. 190-194. 

3. Do tematu z dnia 05.05.2020 r. - Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym (dane uczniów 
w klasach I-VIII), wstaw wykres utworzony w arkuszu kalkulacyjnym – typ wykresu 
dowolny. 

4. Plik zapisz na dysku swojego komputera pod nazwą: wykres_klasy 

Zadanie prześlij na mój mailowy adres: karol.baryla@op.pl 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://dlaucznia.migra.pl/


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

  

język niemiecki 

Grupa: dziewczynki 

Proszę o przysłanie w tym tygodniu zaległych prac! 

Data: 18.05.2020  

Thema:    Perfekt – Wiederholungsübungen.  

1. Powtórz wiadomości na temat czasu przeszłego Perfekt. 

a) Znajdź notatkę w zeszycie i ją przeczytaj 

b) Zapoznaj się z materiałem gramatycznym:  
https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQ
ajaI/view?usp=sharing 

  

2. Wejdź na stronę https://learningapps.org/2562876 i wykonaj ćwiczenie. 
Rozwiązania zapisz w zeszycie. 

  

3. Popraw szyk wyrazów w zdaniach. 

a) gewohnt Wir in Deutschland haben. 

b) spät ist Das Kind eingeschlafen. 

c) am Samstag Habt besucht das Konzert ihr? 

d) ist Bastian gelaufen im Park. 

e) du dein Zimmer aufgeräumt Hast? 

  

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

https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQajaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQajaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_Cm7DZxYksM13cqvKR2SmDmFuZQajaI/view?usp=sharing
https://learningapps.org/2562876
https://learningapps.org/2562876


Data: 22.05.2020 

Thema: Eine Geburtstagsparty. 

1) Przeczytaj dialog na str. 76 „Party bei Carola”. Zapisz w zeszycie nowe słownictwo              
i przetłumacz je na język polski. 

2) Ustnie wykonaj ćw. 1/76 (Po przeczytaniu dialogu, uzupełnij zdania właściwymi           
imionami) 

3) Pisemnie wykonaj ćw. 2/76 (Znajdź zdania, które mają podobne lub to samo znaczenie,              
i zanotuj je w zeszycie.) 

4) Wykonaj ćw. 3/76 (Napisz w zeszycie dialog w języku niemieckim na podstawie             
podanych informacji) 

  

Geografia  

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

T. Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii 

Zapiszcie temat w zeszycie. Następnie obejrzyjcie film (ok 15 min; Biedronka na 
globusie) link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w 

Uzupełnijcie karty pracy dotyczące kontynentów, które Wam dałam na początku roku 
szkolnego (wyżyny, góry, rzeki, niziny) 

Wyjaśnijcie w zeszycie terminy: endemity, relikty, rzeki epizodyczne. 

Polecam również bardzo fajny film o Australii, link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=AJ1TPz9NOr0 
 

Przypominam, że dzisiaj mija termin nadsyłania podsumowania poprzedniego 
działu!! 

  

Język angielski: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w
https://www.youtube.com/watch?v=AJ1TPz9NOr0


 

 



  

 



 

 



 Linki do nagrań: 

  

ścieżka 18: 

 

https://megawrzuta.pl/download/4abab8b0cdeec974974d72e99d5bc96d.html 

 

ścieżka 19: 

 

https://megawrzuta.pl/download/93a95e3fcb1ba1ef97bd2afcb6d63310.html 

  

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

W związku z tym, że wciąż wiele osób jeszcze nie przysłało odpowiedzi 
do zadań z poprzedniego tygodnia , obowiązkowa kartkówka online z 
reported speech  odbędzie się w przyszłym tygodniu  (szczegółowe 
informacje ukażą się na stronie szkoły). 

HISTORIA 

20.05.2020 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę.  
1. Trudna sytuacja gospodarcza w kraju i strajki zmusiły komunistów do podjęcia           

rozmów z opozycją. 
2. Od lutego do kwietnia 1989 roku strony: rządowa, której przewodniczył generał           

Czesław Kiszczak i opozycyjna na czele z Lechem Wałęsą prowadziły rozmowy w            

https://megawrzuta.pl/download/4abab8b0cdeec974974d72e99d5bc96d.html
https://megawrzuta.pl/download/93a95e3fcb1ba1ef97bd2afcb6d63310.html


ramach Okrągłego Stołu. Ich skutkiem była decyzja o przeprowadzeniu częściowo          
wolnych wyborów do sejmu i wolnych do senatu. 

3. 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory parlamentarne. Sukces odniosła w nich            
„Solidarność”. 

4. W lipcu prezydentem PRL został generał Wojciech Jaruzelski. We wrześniu na           
premiera powołano Tadeusza Mazowieckiego związanego z „Solidarnością”. 

5. Tadeusz Mazowiecki stanął na czele rządu koalicyjnego, w którym ministrami zostali           
również komuniści. 

6. W grudniu 1989 roku zmieniono nazwę państwa na „Rzeczpospolita Polska”. 
  

21.05.2020 

Temat: Podsumowanie rozdziału V 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku zawartą w podsumowaniu rozdział V. 
Wpisz do zeszytu w kolejności chronologicznej daty i związane z nimi wydarzenia z osi              
czasu w podręczniku str. 230 – 231 (Europa, Polska).  

Proszę o kontakt uczniów, którzy nie otrzymali informacji o ocenie za pracę domową,             
plakat, prezentację. Jeśli ktoś oddał pracę dodatkową przed okresem zawieszenia zajęć           
w szkole, a nie otrzymał oceny również proszę o kontakt. E-mail:           
agnieszka.anna@poczta.onet.pl  

Fizyka 

18.05.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości ze zjawisk magnetycznych. 

 Przeczytajcie podsumowanie ze str. 166 - 167 

Wykonajcie test Sprawdź się ze stron 168-169. 

( Zadanie 4 - aby odpowiedzieć na pytanie skorzystacie z doświadczenia 11.2 str. 145, 

Zadanie 5 – skorzystajcie z reguły prawej dłoni – ilustracja str. 146) 

 

20.05.2020 

Temat: Źródła światła. Powstawanie cienia. 

1. Światło rozchodzi się w próżni z szybkością około 300 000 km/s. W innych ośrodkach 
ta szybkość jest mniejsza. 



 

2. Źródła światła możemy podzielić na : 

naturalne – świecące własnym światłem :Słońce i inne gwiazdy, świetliki, pewne gatunki 
ryb, błyskawice 

sztuczne – wytworzone przez człowieka – żarówki, świetlówki. 

 

3. Wszystkie przedmioty oświetlone światłem np. słonecznym odbijają lub rozpraszają 
światło stając się tak zwanymi wtórnymi źródłami światła ( Księżyc jest wtórnym 
źródłem światła, ponieważ świeci odbitym światłem słonecznym) 

 

4. W ośrodkach jednorodnych ( próżni, szkle, wodzie ) światło rozchodzi się 
prostoliniowo. 

 

5. Jeśli światło na swojej drodze napotyka ciało nieprzezroczyste ( nie przepuszczające 
światła), to za nim powstaje cień. 

Jeśli ciało nieprzezroczyste jest oświetlone dwoma źródłami światła lub źródło światło 
ma duży rozmiar w porównaniu z oświetlanym obiektem, to powstaje wówczas cień 
oraz obszary półcienia. 

 

 

 

  

  



 

 

 Praca domowa  

Wypisz korzystając z podręcznika kilka zastosowań laserów. 



JĘZYK POLSKI 

18 - 21 maja 2020 r.  

Temat : Diagnoza przed egzaminem. 

Kochani, ja wiem, że macie już wszystkiego dosyć, ale egzaminów nie 

odwołali, więc ćwiczyć i powtarzać po prostu musicie. W tym tygodniu dwa 

testy :  

●  Diagnoza przed egzaminem  
● Test diagnostyczny dla uczniów kończących klasę ósmą 

(robicie tylko grupę pierwszą oczywiście!) 
Bardzo proszę, podejdźcie do tego rozsądnie - na egzaminie ściągać się nie da. 

Obiecuję, że to ostatnie obowiązkowe rzeczy na ocenę. Później będą tylko 

powtórki i zadania dla chętnych, czyli tych, którzy chcą ewentualnie poprawić 

swoją notę na koniec roku szkolnego (o ile się da, rzecz jasna !). 

Linki do testów :  

1. 

https://drive.google.com/file/d/1C2-GT-rilDgOY6whvOqhmT_TQMny_ma

D/view?usp=sharing  

2.  

https://drive.google.com/file/d/1v7fLp2XKAX05FbKFp4K9LZkMe7X69C

KI/view?usp=sharing  

 

RELIGIA  

http://e-katecheza.pl/ 

Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt mailowy: 
ekatecheza.sp3@gmail.com 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1C2-GT-rilDgOY6whvOqhmT_TQMny_maD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C2-GT-rilDgOY6whvOqhmT_TQMny_maD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7fLp2XKAX05FbKFp4K9LZkMe7X69CKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v7fLp2XKAX05FbKFp4K9LZkMe7X69CKI/view?usp=sharing
http://e-katecheza.pl/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 


