
Matematyka 

Obowiązuje zapisanie pełnego rozwiązania. 

26.05.2020 

Temat: Środek symetrii figury. 

Obejrzyj film: 

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

Do wykonania w zeszycie zadanie 1, 2, 3/225 i ćwiczenia strona 59. 

27.05.2020 

Temat: Styczna do okręgu. 

Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY&feature=youtu.be 

Wykonaj w zeszycie zadanie 2, 4/235 i ćwiczenia strona 60. 

28.05.2020 

Temat: Styczna do okręgu cd. 

Wykonaj w zeszycie zadanie 5, 7, 8/236 i ćwiczenia strona 61. 

29.05.2020 

Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. 

Do wykonania w zeszycie zadania  1, 2, 4, 5/238 i ćwiczenia strona 62. 

Przed egzaminem do zrobienia w zeszycie: 

https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykladowy
-arkusz-cke-2017.pd 

https://www.youtube.com/watch?v=FiEYbpnJ7fs
https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY&feature=youtu.be
https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykladowy-arkusz-cke-2017.pdf
https://szaloneliczby.pl/arkusz/egzamin-osmoklasisty-matematyka-przykladowy-arkusz-cke-2017.pdf


EDB  

26.05.2020 

Temat: Ciało obce w oku, porażenie prądem, ukąszenie, użądlenie. 

Podręcznik strona 113, 116 – 117 

Notatka do zeszytu. 

1.     Ciało obce w oku: 

A .Objawy :  silny ból i pieczenie gałki ocznej pod powiekami, łzawienie 

B. Pierwsza pomoc: Przemywamy oko by wypłukać ciało obce, stosujemy do 
tego wodę w kieliszku, lub wodę z butelki. Nie wolno trzeć oka. 

Ważne!!  Jeżeli do oka dostały się substancje chemiczne to oko płuczemy tak, 
aby woda spływała od oka na zewnątrz twarzy( strumień wody nie może 
spływać na zdrowe oko) 

2.     Porażenie prądem 

A.   Objawy: skurcz mięśni, zawroty głowy, mrowienie ciała w miejscu 
porażenia prądem, rana oparzeniowa w miejscu kontaktu skóry z 
instalacją elektryczną, może dojść do zatrzymania akcji serca i 
oddechu. 

B.   Pierwsza pomoc: Zadbaj o własne bezpieczeństwo – odetnij 
dopływ prądu, wezwij pomoc fachową, nie dotykaj urządzenia, 
które spowodowało porażenie 

Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej , jeśli nie wykazuje 
czynności życiowych rozpocznij   RKO. Wezwij pogotowie 
ratunkowe. 

3.     Ukąszenia 



·        W Polsce jedynym jadowitym wężem jest żmija zygzakowata, po 
ukąszeniu zostaje ślad w postaci dwóch symetrycznych ran po 
zębach gada. 

A.   Objawy: zaczerwienienie rany, ból , zawroty głowy, duszność i 
spadek ciśnienia 

B.   Pierwsza pomoc: Unieruchomić kończynę i założyć opatrunek 
osłaniający, natychmiast skontaktuj się z lekarzem 

4.     Użądlenia : 

A.   Objawy: silny, piekący ból, lekkie zaczerwienienie, opuchnięcie 
użądlonego miejsca, wysypka, silny obrzęk, nudności, trudności 

w oddychaniu 

B.   Pierwsza pomoc: usunąć żądło, na miejsce użądlenia połóż zimny 
okład, jeśli pojawią się inne, niepokojące objawy wezwij 
pogotowie. 

Ważne!! 

 Bardzo niebezpieczne są użądlenia w okolicy głowy, gardła, 
szyi. Użądlenia są niebezpieczne dla osób uczulonych na jad.  

BIOLOGIA 

Temat: Pochodzenie człowieka 26.05.2020 

Podręcznik strona 64- 75 

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D14dDU6Qo 

https://www.youtube.com/watch?v=Obh-Pa-mtrk 

Notatka do zeszytu 

1.     Stanowisko systematyczne człowieka 

Królestwo: Zwierzęta 

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D14dDU6Qo
https://www.youtube.com/watch?v=Obh-Pa-mtrk


Typ: Strunowce 

Podtyp: Kręgowce 

Gromada: Ssaki 

Podgromada: Łożyskowce 

Rząd: Naczelne 

Rodzina: Człowiekowate 

Rodzaj: Człowiek ( Homo) 

Gatunek: Człowiek rozumny ( Homo sapiens) 

2. Dlaczego człowiek należy do ssaków? ( cechy wspólne człowieka i ssaków) 

A.   Ciało pokryte włosami 

B.   Młode karmione są mlekiem matki 

C.   7 kręgów szyjnych 

D.   Stałocieplność 

E. Pęcherzykowate płuca 

F. Liczne gruczoły w skórze 

G.   Przepona 

H.   Żyworodność 

3. Dlaczego człowiek należy do naczelnych? ( cechy wspólne człowieka i 
naczelnych) 

a. Obuoczne widzenie przestrzenne i barwne 

b. Zróżnicowane uzębienie 

c. Chwytne dłonie 



d. Przeciwstawny kciuk , chwytne dłonie, paznokcie 

e. Najlepiej rozwinięty mózg 

f. Rozbudowane mięśnie mimiczne 

4. Dlaczego człowiek należy do kręgowców? ( cechy wspólne 
z kręgowcami) 

A.   Kręgosłup zbudowany z wielu skostniałych kręgów 

B.   Centralny układ nerwowy składa się z mózgu i rdzenia kręgowego 

C.   W budowie zewnętrznej wyróżniamy głowę, kończyny 

5. Cechy swoiste dla człowieka( cechy charakterystyczne tylko dla człowieka) 

A.   Dwunożność, wyprostowana postawa ciała 

B.   Esowaty kręgosłup 

C.   Zredukowane owłosienie ciała 

D.   Umiejętność  mowy 

E.   Rąbek czerwieni na ustach 

F.    Abstrakcyjne myślenie 

G.  Zdolności manualne 

H.  Zdolność wyrażania uczuć 

6. W przebiegu ewolucji człowieka wyróżniamy kilkanaście gatunków: 

·        Sepelantrop 

·        Ardipitek 

·        Australopitek 

·        Człowiek zręczny 



·        Człowiek wyprostowany 

·        Neandertalczyk 

·        Człowiek rozumny 

Praca domowa 

Powtórz wiadomości z ewolucjonizmu ( strona 53 – 75). Jeśli chcesz poprawić 
ocenę na koniec roku możesz odpowiadać z ewolucjonizmu. Zapraszam na 
konsultacje.  

JĘZYK NIEMIECKI (DZIEWCZYNKI) 

UWAGA: Ponownie przypominam o nadsyłaniu zaległych prac! 

Data: 25.05.2020  

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) 

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

Data: 29.05.2020 

Thema: Wir reservierten die Tickets im Internet. 

1) Wykonaj ustnie ćw 1/120 (Przeczytaj ogłoszenia. Następnie przyporządkuj im ustnie           
właściwe zdania. Dwa zdania nie pasują do żadnego ogłoszenia.) 

2) Wykonaj pisemnie ćw. 2/120 (po przeczytaniu ogłoszeń w zadaniu 1. odpowiedz, które             
informacje są zgodne z ich treścią. Następnie popraw błędne informacje i zanotuj            
wszystkie zdania w zeszycie. Podpowiedź: 2 zdania są zgodne z treścią, 2 są błędne.              
Zdania zawierające błędne informacje należy poprawić tak, aby zgadzały się z treścią            
ogłoszeń)  

3) Wykonaj pisemnie ćw. 5/121 (odpowiedz na pytania na podstawie tekstów z zadania 1.              
Zapisz odpowiedzi pełnym zdaniem) 

4)      Wykonaj pisemnie ćw. 6/121 (Napisz zdania w zeszycie w czasie przeszłym Präteritum) 

5)      Wykonaj pisemnie ćw. 6/123 (Napisz zdania w zeszycie w czasie przeszłym Präteritum) 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Temat: Wolność czy bezpieczeństwo?  27.05.2020 r. oraz 29.05.2020 r. 

Proszę przeczytać z podręcznika materiał – Fakty i opinie. Wolność czy bezpieczeństwo? ze             
strony 64. 

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


Dla chętnych uczniów, zainteresowanych tematem: 

Uniwersalny system ochrony praw człowieka: 

https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DxHnY6c4V 

Prawa i obowiązki obywatelskie: 

https://epodreczniki.pl/a/prawa-i-obowiazki-obywatelskie/DlTB5Z41w 

Wykonajcie ćwiczenia on-line. Ich wyników nie przesyłajcie do mnie mailem. 

Z tej lekcji proszę nie przesyłać do mnie mailem zdjęć, plików z ćwiczeniami. 

  

INFORMATYKA DZIEWCZYNKI  26.05.2020 r. 

 

Temat: Bezpieczeństwo w sieci. 27.05.2020 r. – chłopcy 

Proszę zapoznajcie się z materiałem zamieszczonym pod linkiem: 

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DHNWQkG53 

Proszę nie wykonujcie ćwiczenia 1, wykonajcie tylko ćwiczenie 2. 

Proszę nie przysyłajcie do mnie mailem żadnych materiałów. 

  

JĘZYK NIEMIECKI - CHŁOPCY 

25 maja 2020 

Thema: Was siehst du am liebsten? (str. 124 Co najchętniej oglądasz?) 

1. Przeczytaj wszystkie zadania z tematu. 
  

2. Zastanów się nad odpowiedziami. 
  

3. Zapamiętaj nazwy programów telewizyjnych z zadania 1/124 (dla chętnych 
3/124) 
 

 

https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DxHnY6c4V
https://epodreczniki.pl/a/prawa-i-obowiazki-obywatelskie/DlTB5Z41w
https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DHNWQkG53


29 maja 2020 

Thema: Wo arbeiten Sie? (str. 125 Gdzie Pan/Pani pracuje?) 

1. Przeczytaj wszystkie zadania z tematu. 
  

2. Zastanów się nad odpowiedziami. 
  

3. Zapamiętaj nazwy miejsc pracy z zadania 1/12 (dla chętnych 2 i 3/125) 
 

 

INFORMATYKA -CHŁOPCY 

29 maja 2020 

Temat: Programowanie w języku Python i algorytmy wyszukiwania i porządkowania (str. 107-142) 

1. Zapoznaj się z materiałem z podręcznika (str. 107-142) 
  

2. Wykonaj 4 dowolne ćwiczenia lub zadania (str. 78-142!) w dowolnym programie: 
Scratch, Baltie, IDLE/Python lub dowolnym edytorze i kompilatorze języka C++ , 
podpowiedzi: 
 

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta75q7X-dNW2vdzL2o8PtVGq 
  

  
● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta5Ha36NYfHeeRQBA4iEWc

SH   
  

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72 
  

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW4
9   
 

3. Wyślij je na adres: informatykasp3.sala58@gazeta.pl wpisując w tytule, WIELKIMI 
LITERAMI – imię, nazwisko, klasa – np. ZENEK SZPRYCHA 3G. 
 

 

  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta75q7X-dNW2vdzL2o8PtVGq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta5Ha36NYfHeeRQBA4iEWcSH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta5Ha36NYfHeeRQBA4iEWcSH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta4pps9WzljTiF2FLcrMrw72
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49


JĘZYK POLSKI  
25 maja 2020 r.  
Temat : Zadania do tekstów - Zestaw 2 (2 godz.) 
 
Mili moi, kolejna porcja zadań . Ćwiczymy więc!!!  
Proszę wykonać ćwiczenia z zestawu 2 (1-17) ze strony 119 - 123 w Zeszycie 
ćwiczeń.  
NICZEGO NIE PRZESYŁACIE, chyba, że ktoś chce, bym sprawdziła 
i skomentowała ewentualne błędy. 
 
26 maja 2020 r.  
Temat : #hot16challenge2 
 
Jak wszyscy doskonale wiecie, #hot16challenge2 to wyzwanie, polegające 
na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają 
stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej 
akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z 
koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z 
koronawirusem #hot16challenge” dla Siepomaga.pl. Zarówno nominowani jak i 
fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce 
z koronawirusem. 
A czego od Was chcę ja??? 
Bardzo proszę o Waszą interpretację jednego z #hot16challenge2 (oprócz 
challengu prezydenta Dudy, bo sam go zinterpretował) 
Wyjaśnijcie, kim jest wykonawca i ustosunkujcie się do jego przekazu (analiza 
treści) oraz uzasadnijcie swój wybór. Czekam na Wasze prace (oczywiście z 
linkiem do wykonu) do końca tygodnia.  
 
27 maja 2020 r.  
Temat: Kiedy człowiek traci radość życia… 
 

1. Zastanówcie się chwilkę...Co powoduje, że ludzie osiągają stan 
nazywany radością życia? Co sprawia, że ludzie są szczęśliwi?  

2. Przeczytajcie wiersz Anny Kamieńskiej ,, Prośba”. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge2
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge
https://www.youtube.com/results?search_query=%23hot16challenge


3. A teraz wyobraźcie sobie, że nagle ta radość znika; że zostajecie 
pozbawieni tego, co najbardziej cenicie? 

4. Wykonaj ustnie zad. 1-2 ze str. 197 (podręcznik). 
5. Wykonaj w zeszycie zad. 3 str. 197 (podręcznik). 

 
28 maja 2020 r.  
Temat : Dzieło filmowe.  
 

1. Co kojarzy się Wam z pojęciami : film, kadr, plan, ekran? 
Dokładnie tak, z dziełem filmowym. Dzisiejsza lekcja ma na celu przybliżenie 
Wam historii kina, przypomnienie znamiennych cech różnych gatunków 
filmowych oraz poznanie języka filmu. 

2. Zapoznajcie się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi tematu ze 
strony 204 -207. 

3. Obejrzyjcie kapitalny , wg mnie oczywiście, filmik na ten temat: 
 
                https://www.youtube.com/watch?v=rdmTXc9bpiU  

 
4. Skoro jesteście już ekspertami,  wypiszcie pięć tytułów filmów, które 

Waszym zdaniem zasługują na zwycięstwo w Filmowym Festiwalu 
Wszech Czasów. 

 

 GEOGRAFIA 

T. Temat: Ludność i gospodarka Australii 

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

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospo
darki/Dz9x43ZOy 

Pod tematem zapiszcie notatkę: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdmTXc9bpiU
https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy
https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy


Około 90% Australijczyków mieszka w miastach. Największymi miastami są         
Sydney i Melbourne. 

Rdzennymi mieszkańcami Australii są Aborygeni. Stanowią oni około 2%         
społeczeństwa. 

Związek Australijski jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów         
świata. 

Podstawą gospodarki Australii są bogate złoża surowców mineralnych np.         
węgla kamiennego oraz hodowla zwierząt głównie owiec 

 

WAŻNE!!! Osoby, które będą przychodziły na konsultacje, aby poprawić oceny 
proszę aby były przygotowane z 3 ostatnich tematów oraz z krain 
geograficznych poszczególnych kontynentów (tabelka, którą dałam Wam na 
początku roku szkolnego). Jeśli ktoś chce zaliczyć lub poprawić zaległy 
sprawdzian również niech się przygotuje z jego zakresu.  

 

CHEMIA 

Pracę z poprzedniego tygodnia proszę aby przysłał mi nr 8 i nr 16 

(czekam do wtorku 26 maja do godz. 20.00)  

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 : 

-wzory kwasu metanowego 

-jego właściwości fizyczne i chemiczne 

-reakcja spalania całkowitego 

- reakcja dysocjacji jonowej 

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


-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 

Temat: Kwas etanowy- właściwości i otrzymywanie 

Notatka : 

Kwas etanowy nazywany jest zwyczajowo kwasem octowym. Znasz go na pewno z życia             
codziennego. Proszę zapoznaj się z filmem na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S 

i podaj jego: 

-właściwości fizyczne 

-właściwości chemiczne 

-równanie reakcji dysocjacji elektrolitycznej 

-odczyn roztworu 

Kwas etanowy zachowuje się podobnie jak kwasy nieorganiczne, które poznałeś na           
początku roku. Z tego też względu reaguje z : 

-zasadami 

CH3COOH    + KOH  → CH3COOK + H2O 

Kwas etanowy       wodorotlenek   etanian potasu 

(kwas octowy)        potasu            (octan potasu)  

-metalami 

2CH3COOH    + Mg  →  (CH3COO)2Mg + H2↑ 

Kwas etanowy       magnez etanian magnezu 

(kwas octowy) (octan magnezu) 

 

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/DAPv2781S


-tlenkami metali 

2CH3COOH    + CuO  →  (CH3COO)2Cu + H2↑ 

Kwas etanowy       tlenek   etanian miedzi (I) 

(kwas octowy) miedzi (I) (octan miedzi (I)) 

Wypisz zastosowanie kwasu octowego 

Zrób ćwiczenia:str. 92 i 93 

Nie przesyłaj mi pracy z tego tygodnia!!! 

 JĘZYK ANGIELSKI 

UWAGA ! Kartkówka - aktywna tylko 29.05.2020  

od 10:00 - 10:30: 
 

https://www.testportal.pl/test.html?t=hc5auNunzqSE&lang=en 

 

Nagranie 20: 

https://megawrzuta.pl/download/7f2009de8408ecdc11a8702fbe9ad88b.html 

 

Nagranie 21: 

 

https://megawrzuta.pl/download/41b1731e901fca3158d8420116264098.html 

 

Nagranie 22: 

 

https://megawrzuta.pl/download/1c869dff3a4910c1491eef3ad4b63aab.html 

https://www.testportal.pl/test.html?t=hc5auNunzqSE&lang=en
https://megawrzuta.pl/download/7f2009de8408ecdc11a8702fbe9ad88b.html
https://megawrzuta.pl/download/41b1731e901fca3158d8420116264098.html
https://megawrzuta.pl/download/1c869dff3a4910c1491eef3ad4b63aab.html


 



 

 



 

 



UWAGA: odpowiedzi przysyłamy do swoich nauczycieli      
w pliku WORD , innymdokumencie 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 zdn.27.04.30.04-           
prosimy NIE przysyłać plików zatytułowanych np. angielski – NIE         
BĘDZIEMY ICH SPRAWDZAĆ. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. 

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w szkolnym konkursie       
literackim ( początek czerwca), proszę o kontakt na adres drabtok@wp.pl 

 
HISTORIA 

27.05.2020 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 

1. Państwa byłego bloku wschodniego po 1989 roku rozpoczęły integrację z Europą            
Zachodnią. 

2. W latach 90.tych XX wieku po rozpadzie ZSRS, Stany Zjednoczone stały się jedynym              
supermocarstwem na świecie. 

3. Spośród byłych republik ZSRS ustrój demokratyczny i gospodarkę wolnorynkową          
najszybciej wprowadziły: Litwa, Łotwa, Estonia. 

4. Na początku lat 90.tych XX wieku rozpoczął się proces rozpadu Jugosławii. Część byłych              
republik ogłosiła niepodległość. W latach 1992-1995 wybuchła wojna, podczas której w           
Bośni i  Hercegowinie doszło do zbrodni ludobójstwa. 

  

28.05.2020 

Temat: Konflikty na świecie 

Zapoznaj się z treścią tematu w podręczniku. Do zeszytu wpisz notatkę. 



1. Po śmierci Mao Zedonga w Chinach wprowadzono reformy, których skutkiem był rozwój             
gospodarki. Nastąpiła modernizacja rolnictwa, przemysłu. Powstawały specjalne strefy        
ekonomiczne, w których Chińczycy tworzyli korzystne warunki dla zagranicznych         
inwestorów. 

2. Wiele państw afrykańskich było pogrążonych w kryzysie, który doprowadził do walk            
plemiennych. Szerzyły się epidemie chorób zakaźnych. Problem stanowił brak wody i           
dewastacja środowiska naturalnego. W 1994 roku Republice Południowej Afryki zniesiono          
system apartheidu. 

3. Konflikt palestyńsko-izraelski. W 1993 roku w Oslo doszło do zawarcia porozumienia            
między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny, w wyniku którego powstała          
Autonomia Palestyńska. 

4. 11 września 2001 roku terroryści związani z islamską organizacją terrorystyczną Al-Kaida            
kierowaną przez Osamę bin Ladena dokonali zamachów na Stany Zjednoczone. W wyniku            
ataków na dwie nowojorskie wieże World Trade Center oraz część budynków Pentagonu            
zginęło blisko 3 tys. osób. 

 

 RELIGIA 

http://e-katecheza.pl/ 

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

  

 

  

  

  

  

 

 

http://e-katecheza.pl/


FIZYKA 

25,27.05.2020 

 Temat: Odbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim. 

 

1. Jeśli światło napotyka na swej drodze gładki , wypolerowany przedmiot zwany lustrem lub              
zwierciadłem, wówczas odbija się od niego. 

2. Prawo odbicia światła : 

( Proszę przepisać ze strony 178) 

3. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim są pozorne i symetryczne względem           
powierzchni zwierciadła. 

Obraz powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od powierzchni lustra. 

(Poniżej na zdjęciu narysowałam konstrukcję obrazu punktu A, natomiast konstrukcję obrazu           
strzałki należy wykonać jako pracę domową) 

Zadanie 15.20 str. 205 

Wykonaj rysunek odręczny do zadania tak jak w Ad. 2 

Kąt między promieniem odbitym i powierzchnią odbijającą możesz oznaczyć jako X 

Ułóż równanie: 

2/3 ( L + B ) = 80 / *3/2 

L + B = 80 * 3/2 ( literka L to alfa, literka B to beta - proszę zapisać tak, jak na                      
konstrukcji) 

L + B = 120 

L = 60 , ponieważ L = B 

X = 90 – L 

X = 90 – 60 = 30 

 

Zadanie 15.22 i 15.23 str. 206 

( Wykonajcie w zeszytach samodzielnie, narysujcie odręcznie rysunki do zadań zaznaczając           
kąt dany i szukany) 



sam 

 

 

Praca domowa – do przesłania na maila 



Wykonaj konstrukcję obrazu strzałki umieszczonej w Ad. 3 

Wymień kilka zastosowań zwierciadeł płaskich. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


