
JĘZYK NIEMIECKI 

Grupa: dziewczynki 

Proszę o przysłanie w tym tygodniu zaległych prac! 

  

Data: 18.05.2020 

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) 

  

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

Data: 21.05.2020 

Thema: Präteritum. 

1)      Zapisz w zeszycie notatkę: 

Czas przeszły Präteritum (inna nazwa Imperfekt) jest jednym z trzech czasów przeszłych w 
języku niemieckim. Jest używany przede wszystkim w opowiadaniu, relacji i opisie. 
Czynności wyrażane przez ten czas mogą być zarówno dokonane, jak i niedokonane. 

 Präteritum czasowników słabych regularnych.  

a) Czasowniki odmieniają się poprzez dodanie do tematu czasownika odpowiednich 
końcówek, których należy nauczyć się na pamięć, np. 

 



SPIELEN – grać, bawić się 

ich spielte – ja grałem/grałam 

du spieltest – ty grałeś/ grałaś 

er, sie, es spielte – on, ona, ono grał/grała/grało 

wir spielten – my graliśmy/ grałyśmy 

ihr spieltet – wy graliście/ grałyście 

sie spielten – oni, one grali, grały 

Sie spielten  - Pan grał, Pani grała, Państwo grali 

b) Czasowniki, których temat jest zakończony literą -t, -d lub grupą spółgłosek, których 
ostatnią literą jest -m lub -n, odmieniają się w następujący sposób: 

  

WARTEN - czekać 

ich wartete – ja czekałem/czekałam 

du wartetest – ty czekałeś/ czekałaś 

er, sie, es wartete – on, ona, ono czekał/czekała/czekało 

wir warteten – my czekaliśmy/ czekałyśmy 

ihr wartetet – wy czekaliście/ czekałyście 

sie warteten – oni, one czekali, czekały 

Sie warteten  - Pan czekał, Pani czekała, Państwo czekali 

  

 Präteritum czasowników słabych mocnych nieregularnych. 

a) Czasowniki mocne nieregularne tworzą w sposób nieregularny formy czasu         
przeszłego, które są stałe. Należy nauczyć się ich na pamięć. (tabela str.158            
-159) 

Odmieniają się według następującej reguły: 



GEHEN– iść 

Forma Präteritum – ging (patrz: tabela str.158) 

ich ging – ja poszedłem/poszłam 

du gingst – ty poszedłeś/ poszłaś 

er, sie, es ging – on, ona, ono poszedł/poszła/poszło 

wir gingen – my poszliśmy/ poszłyśmy 

ihr gingt – wy poszliście/ poszłyście 

sie gingen – oni, one poszli, poszły 

Sie gingen  - Pan poszedł, Pani poszła, Państwo poszli 

2)      Obejrzyj film gramatyczny na stronie: 

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

3) Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw. 4/121 (Napisz zdania z właściwymi formami            
czasowników w czasie przeszłym Präteritum) 

 

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 

Notatka do zeszytu: 

1.     Objawy zawału serca. 

a. Uczucie lęku 

b. Ucisk lub ból w klatce piersiowej 

c. Duszność i osłabienie 

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


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 czynienie 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, lub chcesz poprawić ocenę czekam na konsultacjach  

 

 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. 

  

Geografia  

Temat: Powtórzenie wiadomości - Azja 19.05.2020 

Ćwiczenia z książki 1,2,3,4 strona 15  

 Ćwiczenia z książki 1,2,3 strona  22  

Matematyka 

18 maja 2020r. 



Temat: „Symetria w układzie współrzędnych” 

Proszę obejrzeć filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yba3eHMt_sA&t=5s 

https://www.geogebra.org/m/VXFQUh85 

Proszę zrobić ćwiczenia z tej strony: 

https://www.matzoo.pl/klasa8/symetria-w-ukladzie-wspolrzednych_74_381 

Zad.8 str. 223 

Zad. 29 str.232 

19 maja 2020r. 

Temat: „Figury środkowosymetryczne” 

Proszę obejrzeć filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs 

https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne 

Proszę zapisać w zeszycie: 

Jeżeli figura jest symetryczna sama do siebie względem punktu S, to punkt S 
nazywamy środkiem symetrii tej figury. Figura środkowosymetryczna, to taka 
figura, która posiada środek symetrii. 

Zad. 1 str.225 

Zad.10 str.226 

SCU str.227 

Zad. 35 str.232 

Zad. 32 str.232 

Dla chętnych ćwiczenia z tej strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yba3eHMt_sA&t=5s
https://www.geogebra.org/m/VXFQUh85
https://www.matzoo.pl/klasa8/symetria-w-ukladzie-wspolrzednych_74_381
https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs
https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne


https://www.matzoo.pl/klasa8/srodek-symetrii-flagi_74_380 

  

21 maja 2020r. 

Temat: „Symetria - powtórzenie” 

Proszę zrobić ćwiczenia z tej strony: 

https://gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie 

https://learningapps.org/9775769  

https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/ 

Zad.1, 2, 3,4, 5 str.228 

Zad.6 str.229 

22 maja 2020r. 

Temat: „ Rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty” 

  

Proszę rozwiązać w zeszycie zestaw: 

https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-nowa
-era-2019.pdf 

BARDZO PROSZĘ O PRZESŁANIE W DN 22 maja NASTĘPUJĄCYCH 
ZADAŃ (ZDJĘCIE ZESZYTU) NA MAILA: annastonogasp3@interia.pl 

Zad.8/223 

Zad.32/232 

SCU/227 

Zad.5/228 

 

https://www.matzoo.pl/klasa8/srodek-symetrii-flagi_74_380
https://gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie
https://learningapps.org/9775769
https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/
https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-nowa-era-2019.pdf
https://szaloneliczby.pl/arkusz/probny-egzamin-osmoklasisty-matematyka-nowa-era-2019.pdf


INFORMATYKA 

20 i 21 maja 2020– dziewczęta, chłopcy 

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 

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 
 

 

21 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 4 i nr 11 

(czekam do wtorku 19 maja do godz. 20.00) 



  

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 

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


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 

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

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

Temat: Kwas metanowy 

Zapoznaj się z podaną pod linkiem prezentacją 

https://view.genial.ly/5e9c97cdb65e370dac845cc1/interactive-content-kwas-metanowy?f
bclid=IwAR078pxs-8icVe78nR0UgVuuEqUsbleDeSHozGxT5SDcrKSLsCoDiETyCIE 

  

Zrób z niej notatkę, w której będzie : 

https://view.genial.ly/5e9c97cdb65e370dac845cc1/interactive-content-kwas-metanowy?fbclid=IwAR078pxs-8icVe78nR0UgVuuEqUsbleDeSHozGxT5SDcrKSLsCoDiETyCIE
https://view.genial.ly/5e9c97cdb65e370dac845cc1/interactive-content-kwas-metanowy?fbclid=IwAR078pxs-8icVe78nR0UgVuuEqUsbleDeSHozGxT5SDcrKSLsCoDiETyCIE


-wzory kwasu metanowego 

-jego właściwości fizyczne i chemiczne 

-reakcja spalania całkowitego 

- reakcja dysocjacji jonowej 

-zastosowanie kwasu mrówkowego 

-występowanie kwasu mrówkowego 

Praca domowa: ćw. 35,36,37,38 i 40 str 90-91 ćwiczeniówka  

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia  

 

 

Biologia 8c – 20.05.2020 r. 

UWAGA ZMIANA ADRESU EMAIL. PROSZĘ PRZESYŁAĆ ZADANE PRACE NA 
ADRES: geografia.wajszczyk@interia.pl 

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody 

Pod tematem zapiszcie notatkę: 

Wszystkie elementy przyrody, które są wykorzystywane przez człowieka, nazywamy 
zasobami przyrody. 

• Wyróżnia się zasoby przyrody: 

– niewyczerpywalne (np. energia słoneczna, energia wiatru). 

– wyczerpywalne, które dzielimy na zasoby odnawialne (organizmy, woda, powietrze 
i gleba) oraz nieodnawialne (np. paliwa kopalne). 

• Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada, że korzystanie z zasobów przyrody musi 
odbywać się w sposób, który umożliwia zarówno postęp, jak i ochronę tych zasobów. 

 

 



Osoby, które chciałyby dostać dodatkową ocenę proszę o odpowiedź na pytanie – 
Jak JA mogę chronić środowisko przed degradacją? - odpowiedzi prześlijcie w 
pliku tekstowym. Termin odsyłania prac 25.05.2020.r. 

 

Język polski 

pon. 18 V - T: Pojedyncze czy złożone - bez problemu określone; wejść na stronę 
internetową epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; 
wykonać ćwiczenia; przed wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie 
wiadomości z podr. str. 212 i 214 

śr. 20 V - T: Czas, czyli jak w gramatyce opowiadamy o zdarzeniach; wejść na stronę 
internetową epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; 
wykonać ćwiczenia; przed wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie 
wiadomości z podr. str. 170 

czw. 21 V - T: Bez owijania rzeczownika w bawełnę; wejść na stronę internetową 
epodręczniki.pl; odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać 
ćwiczenia; przed wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z 
podr. str. 172 

pt. 22 V - T: Przymiotnik - blisko rzeczownika; wejść na stronę internetową epodręczniki.pl; 
odszukać ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać ćwiczenia; przed 
wykonaniem ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z podr. str. 173 

pt. 22 V - T: Licz się z liczebnikami!; wejść na stronę internetową epodręczniki.pl; odszukać 
ikonkę z tematem lekcji; przeczytać wiadomości; wykonać ćwiczenia; przed wykonaniem 
ćwiczeń na str. internetowej przypomnieć sobie wiadomości z podr. str. 173 

 

Język angielski: 



 

 



  

 



 

 



 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 

19.05.2020 

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. 

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


2. Od lutego do kwietnia 1989 roku strony: rządowa, której przewodniczył generał           
Czesław Kiszczak i opozycyjna na czele z Lechem Wałęsą prowadziły rozmowy w            
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”. 
  

20.05.2020 

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 

19.05.2020 

Temat: Silnik elektryczny na prąd stały. 

1. Silnik elektryczny to urządzenie, w którym kosztem energii elektrycznej uzyskujemy 
energię mechaniczną. 

( model silnika – str 149) 

2. Budowa silnika zasilanego prądem stałym : 

(str. - 150 – przeczytaj i wypisz 4 podstawowe elementy, z których zbudowany jest ten silnik) 

a) 

b) 



c) 

d) 

3. Prądem stałym nazywamy prąd o stałym natężeniu i kierunku. 

4. Prądem stałym zasilane są: 

(wypisz kilka przykładów urządzeń zasilanych tego rodzaju prądem – str.. 150) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 

5. Urządzenia w naszych domach zasilane są prądem przemiennym. Jest to prąd, w którym 
okresowo zmieniają się kierunek i natężenie. 

 ( Przerysuj wykres I(t) dla tego prądu – str. 150) 

Praca domowa 

1. Wypisz 5 urządzeń zasilanych prądem przemiennym (do wykonania w zeszycie) 

22.05.2020 

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 

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 – strona159. 



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. 

Praca domowa 

Wypisz po kilka właściwości i zastosowań każdego rodzaju fal elektromagnetycznych. 

(zapisujecie w zeszytach – nie przesyłacie na maila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


