
Matematyka 

25 maja 2020r. 

Temat: „Styczna do okręgu” 

Proszę obejrzeć filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY 

Proszę napisać regułkę w zeszycie i wziąć w ramkę: 

Styczna, to prosta mająca jeden punkt wspólny z okręgiem. Styczna jest prostopadła do 
promienia. 

Kto z Was jest chętny,  może sobie powtórzyć konstrukcję stycznej pokazaną na filmiku lub 
konstrukcje ze strony 235 (podręcznik). 

Proszę przerysować rysunek ze strony 234 na samym dole wraz regułką napisaną tłustym 
drukiem. 

Zad.7/236 

Zad.8/236- pamiętaj, że  styczna jest prostopadła do promienia. 

 b) dorysuj promień i zaznacz kąt prosty. Pojawi się trójkąt równoramienny i wtedy pozostałe 
kąty już policzysz. 

 c) dorysuj cięciwę, na której opiera się kąt 115˚ i znów pojawi się trójkąt równoramienny. 

Przepisz ciekawostkę ze str.237 i weź w ramkę. 

26 maja 2020r. 

Temat: „Styczna do okręgu- ciąg dalszy ” 

Zad.9/236 - pamiętaj, że  styczna jest prostopadła do promienia. 

Zad. 13/236 – BD jest promieniem, więc zaznacz kąt prosty między BD i styczną a potem 
tylko Pitagoras. 

Ćw. 1, 2 str.60 

Zad.1 str.254 

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY


Zad.2 str.254 

28 maja 2020r. 

Temat: SESJA nr 3 

 Zadania z SESJI nr 3 prześlę każdemu na pocztę. 

Proszę wszystkie zadania rozwiązać w zeszycie. 

Obowiązuje pełne rozwiązanie - a nie sama odpowiedź. 

 Zadanie dodatkowe jest dla chętnych. 

BARDZO PROSZĘ NIKOMU TYCH ZADAŃ NIE UDOSTĘPNIAĆ, NIE 

PRZEKAZYWAĆ, NIE WYSYŁAĆ.  

TE MATERIAŁY SĄ TYLKO DLA WAS!!! 

29 maja 2020r. 

Temat: : „ Rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty” 

Proszę rozwiązać w zeszycie zestaw: 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558 

BARDZO PROSZĘ O PRZESŁANIE W DN 28 maja rozwiązane zadania z 
sesji. Nie zaliczam samych odpowiedzi – mają być obliczenia.(ZDJĘCIE 
ZESZYTU)  

 

Język polski 

OBOWIĄZKOWE PRACE DOMOWE: 

1. recenzja "Quo vadis" 

2. zad. 10/262 - decyzje 

3. opowiadanie twórcze "Motyl w skafandrze" 

https://www.matzoo.pl/sprawdziany/egzamin-osmoklasisty-arkusz-1_80_558


4. życiorys lub CV 

Wciąż nie otrzymałam wymienionych prac od niektórych uczniów. Proszę o ich 
przygotowanie i przysłanie do oceny do końca maja. Uczniowie, którzy tego nie zrobią 
w wyznaczonym terminie, otrzymają oceny ndst. 

  

pon. 25 V - T: Z DOKŁADNOŚCIĄ REALISTY. ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W 

POWIEŚCI SYZYFOWE PRACE S. ŻEROMSKIEGO 

rozpoczęcie akcji: 

ok. 1871 r. – 4 stycznia państwo Borowiczowie odwożą ośmioletniego Marcina 

do szkoły w Owczarach 

zakończenie akcji: 

wrzesień 1881 r. – Marcin, po zdaniu matury a przed rozpoczęciem studiów w 

Warszawie, wraca do Klerykowa i tam dowiaduje się, że Biruta wyjechała do 

Rosji 

  

KONTEKST HISTORYCZNY: 

– ziemie polskie pod zaborami (powieściowy Kleryków znajduje się w 

zaborze rosyjskim) po upadku powstania styczniowego (1863 r.); 

– czas wzmożonych represji na Polakach, konfiskaty majątków, podział 

społeczeństwa na tych, którzy biernie poddają się zmianom i 

nielicznych walczących patriotów; 

– postępująca rusyfikacja, kolejne zaostrzenie rygorów szkolnych 

(szczególnie po 1879 r., gdy kuratorem okręgu szkolnego został 

Apuchtin), w szkole obowiązkowe uczenie po rosyjsku, w rosyjskim 

duchu; 

– zmiana nazw ulic, stacji kolejowych na rosyjskie, wprowadzanie się Rosjan 

do Klerykowa 

  

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego były wydawane w czasie, gdy Polska 

była pod zaborami (I wyd. ukazało się w 1897 r. w czasopiśmie „Nowa 

Reforma”, w wersji książkowej w 1898 r. we Lwowie), dlatego nie było 

możliwości w sposób otwarty pisać o niedawnych wydarzeniach 

historycznych. Pisarz wydawał je pod pseudonimem Maurycy Zych. W 

zaborze rosyjskim ocenzurowana powieść ukazała się w 1909 r. pod 

zmienionym tytułem Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace. 



Gimnazjum klasyczne w Klerykowie mieściło się w dawnym budynku 

klasztornym (długie, wąskie korytarze, niewielkie okna w grubym murze, 

kamienna posadzka), który sprawiał dość ponure wrażenie, przytłaczał 

uczniów. Szkołę otaczało wielkie, nierówne i zaniedbane podwórze, pełne 

dołów i dziur w ogromnym kamiennym murze. Z jednej strony sąsiadowało 

z parkiem miejskim (skąd ogromne kasztanowce dostarczały uczniom 

„amunicji” do walk w czasie przerw), z drugiej – z pustą uliczką, z trzeciej 

– z ogrodami księży. 

  

narracja trzecioosobowa, narrator wszystkowiedzący, język narratora jest 

emocjonalny, nasycony żargonem uczniowskim (np. Pewnej galówki w 

grudniu obydwaj bryknęli za miasto przed nabożeństwem, które w 

miejscowym kościele miało się odbyć o godzinie dziesiątej), rusycyzmami 

(np. Była to najbardziej zjadliwa forma obrusienja, bo dobrowolnie, we 

wnętrzu własnych czaszek, stopniowo zaprowadzana przez młodzież), 
czasem gwarą (np. zdarzyło się pewnego razu, że mu karbowy wytatarował 

postronkiem skórę na plecach) – dla lepszego oddania realiów opisywanego 

świata. W opisach narrator stosuje środki stylistyczne, które sprawiają, że 

nabierają one wymiaru symbolicznego 

Stefan Żeromski wykorzystał w powieści Syzyfowe prace wiele faktów ze swojej biografii 

(najwięcej w postaci Marcina Borowicza), niektóre przetworzył, ale powieść nie jest jego 

biografią, zawiera wiele fikcyjnych zdarzeń i postaci. Wiele z własnych doświadczeń pisarz 

wykorzystał w powieści, przekształcił je, dopasował do swojej wizji literackiej. 

  

  

śr. 27 V - T: LOSY BOHATERÓW; zapoznać się z informacjami o lekturze; 

wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać 

Wydarzenia z życia bohaterów w porządku chronologicznym: 

Marcin Borowicz  Andrzej Radek 

Pożegnanie z rodzicami i rozpoczęcie 

nauki w szkole wiejskiej w Owczarach. 

Trudne dzieciństwo w biednej 

chłopskiej rodzinie w Pajęczynie 

Dolnym. 

Kłopoty w nauce języka rosyjskiego i 

tęsknota chłopca za domem. 

Zafascynowanie chłopca nauką za 

sprawą Antoniego Paluszkiewicza 

„Kawki”. 

Oczekiwanie na termin egzaminów 

wstępnych do gimnazjum, lekcje u prof. 

Majewskiego. 

Rozpoczęcie nauki w Progimnazjum w 

Pyrzogłowach. 



Trudne początki nauki w klasie wstępnej 

gimnazjum w Klerykowie. 

Śmierć opiekuna, konieczność 

zarabiania na swoje utrzymanie 

korepetycjami. 

Śmierć matki chłopca, opuszczenie 

się w nauce, przygoda z pistoletem. 

Piesza droga do gimnazjum w Klerykowie 

w celu zapisania się do piątej klasy. 

Otrzymanie od ojca strzelby, wakacyjne 

wędrówki i polowania. 

Spotkanie na drodze szlachcica i 

otrzymanie posady korepetytora u państwa 

Płoniewiczów. 

Początek klasy piątej i zmiany w 

gimnazjum w Klerykowie, wzmożenie 

rusyfikacji. 

Bójka z kolegami jako reakcja na 

wyśmiewanie się z chłopskiego 

pochodzenia. 

Obejrzenie przez chłopca rosyjskiego 

przedstawienia, zaangażowanie w czytanie 

literatury rosyjskiej. 

Decyzja o wydaleniu ze szkoły i uchylenie jej 

po interwencji kolegi. 

Przełomowa lekcja języka polskiego, 

wysłuchanie recytacji Reduty Ordona. 

Udział w spotkaniach „na górce” Gontali, 

przynoszenie polskich książek 

znalezionych w domu chlebodawców. 

Czynny udział w spotkaniach w Starym 

Browarze, „na górce” Gontali. 

Wsparcie kolegi zrozpaczonego po wyjeździe 

dziewczyny. 

Zakochanie się w Annie Stogowskiej 

„Birucie”, spotkania w parku. 

  

Ukończenie gimnazjum i plany rozpoczęcia 

studiów w Warszawie. 

Rozpacz z powodu wyjazdu Ani do Rosji, 

pomocna dłoń kolegi. 

  

Stefan Żeromski, przedstawiając losy Radka i Borowicza, zastosował               

zarówno zasadę kontrastu, jak i równoległości. Każdy z chłopców miał inne                     

doświadczenia życiowe, w drodze do podjęcia nauki musiał pokonać inne                   

przeszkody, jednak w szkole ich losy złączyły się i potoczyły podobnym                     

torem. 

  



Boha

ter 

Marcin 

Borowicz 

Andrzej Radek 

Pochodzenie 

społeczne 

zubożała szlachta  chłopstwo (syn fornala) 

Rodzina  jedynak, wcześnie 

osierocony przez 

matkę, wychowywany 

przez ojca 

rodzina chłopska 

Warunki 

materialne 

dobre, rodziny nie stać 

jednak na utrzymanie 

nauczyciela 

bieda, chłopiec może się 

uczyć tylko dzięki finansowej 

pomocy nauczyciela 

Sposób 

uzyskan

ia 

wykszta

łcenia 

kierowany, wspierany 

finansowe przez rodziców 

z pomocą nauczyciela, 

potem samodzielnie, 

utrzymując się z 

korepetycji 

Stosunek do 

nauki 

przeciętny uczeń, uczy     

się z trudnością, sukcesy       

wyzwalają pasję   

(najpierw do języka     

rosyjskiego, potem –     

polskiej literatury) 

uczeń pilny, pełen pasji, 

zdeterminowany, uczy się 

chętnie, nauka otwiera przed 

nim nowe horyzonty 

Stosunek do 

kolegów 

koleżeński, otwarty  nieufny, zamknięty w sobie, 

lojalny 

Stosunek do 

zaborców 

początkowo ulega rusyfikacji, 

potem sprzeciwia się jej, 

poszukuje swojej tożsamości 

nie ulega rusyfikacji, potem 

włącza się w spotkania 

samokształceniowe 

Stosunek do 

polskości 

obojętność, potem 

zaangażowanie 

świadomość narodowa, 

zaangażowanie 

   emocjonalny, ulega 

wpływom, zmienia się w 

czasie akcji w odważnego i 

zdecydowanego 

uparty, wytrwały, 

konsekwentny w działaniu, 

silny, pracowity, zdolny Cechy 

charakteru 

Ocena bohatera  Bohater zmienił się. 

Pokazał, że nawet jeśli 

Podziwiam go za upór w 

dążeniu do celu. Mimo 

tego, że wszyscy go 



ktoś poniesie porażkę, to 

może się zmienić. 

wyśmiewali, bohater nie 

poddawał się. 

  

Akcja powieści obejmuje czas nauki Marcina Borowicza, od szkoły wstępnej w 

Owczarach, po zakończenie gimnazjum maturą, jest to symbolicznie okres 

kształcenia jednego pokolenia młodych ludzi. Jest to czas bardzo ważnego 

rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, kształtowania osobowości, 

poszukiwania tożsamości (także formowania tożsamości narodowej i 

rozwijania poczucia odpowiedzialności za zachowanie polskości w warunkach 

zaborów), a także rozwój samodzielności myślenia. Taką dojrzałość widać już 

u Bernarda Zygiera. Dla bohaterów powieści (jak dla każdego młodego 

człowieka) ważna jest przyjaźń i akceptacja w środowisku rówieśniczym, a 

także rodząca się miłość. 

  

czw. 28 V - T: PRANIE MÓZGÓW, CZYLI O RUSYFIKACJI W SZKOLE 

Nauczyciel  Metody nauczania, podejście do 

uczniów 

dyrektor 

Kriestoobriadniko

w 

objął posadę po zmianie władz szkoły i wzmożeniu działań 

rusyfikacyjnych, był wyrozumiały i pobłażliwy, żeby 

zaskarbić sobie sympatię uczniów („ażeby młodzian nie 

czuł na sobie tyrańskiego bicza, lecz miłującą rękę ojca”), 

walczył o to, aby skuteczniej rusyfikować młodzież 

inspektor Zabielskij  wykładał język rosyjski, nadzorował proces kształcenia, 

kontrolował uczniów, szpiegował, działał bardzo 

skutecznie: wybranych uczniów obdarzał zaufaniem, 

zapraszał do domu, częstował ciastkami i wpajał im 

miłość do literatury rosyjskiej 

Kostriulew – 

nauczy

ciel 

historii 

surowy nauczyciel i konsekwentny rusyfikator, wzbudzał 

strach uczniów, ostro pytał, wywlekał sprawy bolesne dla 

polskiej młodzieży, skandale, przekłamywał historię 

Majewski – 

nauczyciel 

klasy 

wstępnej 

wyparł się swojej polskości, uczy najmłodszych 

uczniów gimnazjum, pobiera łapówki za korepetycje, 

które dają uczniom wstęp do szkoły 



Ozierskij – 

nauczycie

l 

rosyjskieg

o 

wykształcony, znawca Gogola i Puszkina, ale nieudolny i 

niechlujny, uczniowie go lekceważą, robią, 

co chcą, rozmawiają po polsku, nauczyciel boi się 

zareagować, jest roztargniony do tego stopnia, że nie 

pamięta swojej drogi do domu 

Nogacki – 

nauczycie

l 

arytmetyk

i 

sumienny, obowiązkowy, surowy, sprawiedliwy, szanowany 

przez uczniów, którzy czuli do niego respekt, 

„miał swój własny stalowy system” – uczył uczniów myśleć po 

rosyjsku 

Leim – nauczyciel 

łaciny 

z pochodzenia Niemiec, osiedlony z rodziną na terenie 

Polski, jeden z najstarszych profesorów, kiedyś wykładowca 

historii, języków starożytnych i niemieckiego, teraz 

zdegradowany, przyjął postawę ugodową, utrzymuje w klasie 

porządek, karze za mówienie po polsku, jednak w domu sam 

używa tego języka 

Sztetter – 

nauczycie

l 

polskiego 

idealista, kiedyś dziennikarz i tłumacz Schelleya, 

człowiek światły, teraz musi pracować, żeby utrzymać 

liczną rodzinę, uczniowie go nie szanują, władze szkolne 

ignorują, recytacja Zygiera dostarczyła mu wielu 

głębokich przeżyć 

  

Polityka rosyjskich władz oświatowych wobec: 

– języka polskiego: zakaz mówienia po polsku nawet w sytuacjach 

prywatnych, spychanie go na margines zmierzające do 

zapomnienia; 

– języka rosyjskiego: uczenie wszystkiego po rosyjsku, był wszechobecny, 

kształtował myślenie uczniów; 

– literatury polskiej: kontakt z polską literaturą był bardzo ograniczany, zabroniony; 

– literatury rosyjskiej: starano się pokazać uczniom piękno literatury rosyjskiej; 

– historii Polski: przekłamywanie, manipulowanie faktami, ośmieszanie 

dziejów narodowych; 

– historii Rosji: traktowana jak historia powszechna, ukazanie potęgi, 

wielkomocarstwowości Rosji. 

– osoby wyznania prawosławnego były lepiej traktowane, katolików 

traktowano z nieufnością, władze poleciły modlić się po rosyjsku; 

– rusyfikacja – narzucanie innym narodom języka rosyjskiego i kultury 

rosyjskiej, działania zmierzające do wynarodowienia Polaków (szczególnie 

skuteczne wobec dzieci i młodzieży) 

  



pt. 29 V - T: PRZEŁOMOWA LEKCJA 

Nazwisko 

prowadzącego lekcję 

prof. Sztetter 

Rodzaj i tematyka 

zajęć 

Lekcja języka miejscowego – przekład na język rosyjski 

wiersza Czajkowskiego Pająk. 

Ogólna 

charakterystyka 

zespołu 

uczniowskiego 

Uczniowie klasy 7. gimnazjum, młodzi Polacy, 

skutecznie poddawani dotąd rusyfikacji, 

niezainteresowani lekcją języka miejscowego; od 

niedawna w klasie znajduje się nowy uczeń 

przeniesiony karnie z Warszawy. 

Przebieg zajęć  1.    Wejście nauczyciela do klasy, rozpoczęcie lekcji. 

2.      Wywołanie ucznia do odpowiedzi. 

3.  Poinformowanie nauczyciela o nowym koledze. 

4.      Rozmowa nauczyciela z Bernardem Zygierem 

prowadzona w j. rosyjskim. 

5.  Pytania nauczyciela i bezbłędne odpowiedzi ucznia z 

Warszawy. 

6.       Wypowiedź Zygiera na temat Mickiewicza. 

7.  Wyrecytowanie przez ucznia Reduty Ordona. 

Opinia o 

metodach 

nauczania i 

ocena lekcji 

Nauczyciel używa właściwego podręcznika autorstwa prof.           

Wierzbowskiego, zgodnego z zalecanym przez władze           

programem. Cel lekcji – zniechęcenie uczniów do uczenia               

się języka polskiego – został częściowo osiągnięty, metody               

nauczyciela (monotonna praca nad przekładami) użyte           

zgodnie 

z zaleceniami. 

Uwagi i zalecenia  Niedopuszczalne na lekcjach języka miejscowego są 

rozmowy z uczniami na temat polskiej literatury 

patriotycznej, prezentacja „wierszy polskich” 

zabronionych przez władze carskie! 

Oceniający  inspektor Zabielski / dyrektor Kriestoobradnikow 

  

Sposoby wynaradawiania Polaków: 

– język polski był nazywany „językiem miejscowym”, gdyż 

obowiązującym oficjalnie był język rosyjski, wszystkie lekcje 

odbywały się po rosyjsku; 



– uczniom zabraniano mówić po polsku (także podczas zajęć z języka 

polskiego); 

– skrupulatnie uczono ich poprawnej wymowy rosyjskiej; 

– starano się zainteresować uczniów kulturą rosyjską, jednocześnie 

zniechęcając do polskiej literatury (np. przez dobór słabych i 

bezwartościowych utworów); 

– lekcje prowadzono w sposób niebudzący zainteresowania (były nazywane 

przez uczniów „nudami narodowymi”); 

– uczono z podręczników podających fałszywy obraz polskiej literatury; 

– zajęcia odbywały się na ostatniej lekcji, kiedy uczniowie byli już zmęczeni; 

– prowadzili je bezwolni nauczyciele zastraszeni przez władze rosyjskie; 

– pozwalano uczniom lekceważyć lekcje języka polskiego. 

  

pt. 29 V - T: PORZĄDKOWANIE NOTATEK - "Syzyfowe prace"; (powrót do 

lektury "Syzyfowe prace"; zapoznać się z informacjami o lekturze w kolejnych 

tematach; wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać) 

Geografia  26.05.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości -Azja ciąg dalszy  

Podręcznik ćwiczenia 1,2,3 strona 27  

Podręcznik ćwiczenia 1,2,3 strona 33  

Podręcznik ćwiczenia 1,2,3,4 strona 41 

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.  

 

 

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. 

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. 

  

JĘZYK NIEMIECKI 

Grupa: dziewczynki 

UWAGA: Ponownie przypominam o nadsyłaniu zaległych prac! 

Data: 25.05.2020 

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


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) 

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

Data: 28.05.2020 

Thema: Ich las gern „Alice im Wunderland“. 

1) Zapisz w zeszycie nowe słownictwo i naucz się na pamięć: 

das Abenteuerbuch  książka przygodowa 

der Autor autor 

die Erzählung opowiadanie 

das Fantasybuch  książka fantastyczna 

der Fantasyroman powieść fantastyczna 

das Kinderbuch książka dla dzieci 

der Roman powieść 

der Schriftsteller pisarz 

die Story opowiadanie, historia 

der Titel tytuł 

2)      Wykonaj ustnie ćw. 1/122 (Przyporządkuj zdaniom właściwe tytuły książek i filmów) 



3) Wykonaj pisemnie ćw. 4/122 (zapisz, które zdania są napisane w czasie teraźniejszym             
(Präsens), a które w czasie przeszłym (Präteritum). Przetłumacz zdania na język polski) 

  

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) 
 

 

28 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 

27 i 28 maja 2020– dziewczęta, chłopcy 

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-dNW2vd
zL2o8PtVGq   
  

● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta5Ha36NYfHeeRQBA4iEWcSH  
 

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

  
● https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta68iTLrLMXq54HaHA9-qW49  

 
 

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

 

 Biologia 8c – 27.05.2020 r. 

 

 

Temat: Sposoby ochrony przyrody 

Zachęcam do obejrzenia filmów, dotyczących parków narodowych w Polsce 

https://www.youtube.com/results?search_query=polskie+parki+narodowe+film+
edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk 

Na stronach poniżej możecie uzupełnić i uporządkować swoją wiedzę, zachęcam ! 

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda 

https://epodreczniki.pl/a/parki-narodowe/D9cDZlCUN 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta75q7X-dNW2vdzL2o8PtVGq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXpAX6-g9Ta75q7X-dNW2vdzL2o8PtVGq
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/results?search_query=polskie+parki+narodowe+film+edukacyjny
https://www.youtube.com/results?search_query=polskie+parki+narodowe+film+edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk
https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda
https://epodreczniki.pl/a/parki-narodowe/D9cDZlCUN


W zeszycie zapiszcie notatkę: 

Obszary chronione to: 

 

PARKI NARODOWE np. Kampinoski PN, Białowieski PN, Biebrzański PN 

PARKI KRAJOBRAZOWE – np. Spalski PK, Sulejowski PK 

REZERWATY PRZYRODY – np. rezerwat Niebieskie Źródła 

UŻYTKI EKOLOGICZNE 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

 

Obiekty chronione to: 

POMNIKI PRZYRODY 

a) ożywionej np. Dąb Bartek 

b) nieożywionej np. wodospady, lub głazy 

CHEMIA 

 

Pracę z poprzedniego tygodnia proszę aby przysłał mi nr 9 i nr 26 

(czekam do wtorku 26 maja do godz. 20.00) 

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: 

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


-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↑ ( reszta CH3COO jest wzięta w 
nawias ponieważ magnez jest II wartościowy)  

Kwas etanowy       magnez etanian magnezu 

(kwas octowy) (octan magnezu) 

-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!!! 

Proszę nie przesyłać mi pracy domowej z tego tygodnia 

Temat : Wyższe kwasy karboksylowe 

Wyższe kwasy karboksylowe nazywane są kwasami tłuszczowymi. 



Zaliczamy do nich : 

a) Kwasy nasycone (mają pojedyncze wiązania między atomami węgla) 

Kwas palmitynowy  C15H31COOH 

Kwas stearynowy C17H35COOH 

b) Kwas nienasycony (ma podwójne wiązanie między atomami węgla) 

Kwas oleinowy C17H33COOH 

1.Właściwości wyższych kwasów karboksylowych 

Wejdź na stronę: 
https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162 

A następnie uzupełnij tabelkę: 

Właściwości Kwas palmitynowy Kwas stearynowy Kwas oleinowy 

Stan skupienia       

Barwa       

Rozpuszczalność       

Gęstość względem 
wody 

      

Rozpuszczalność w 
wodzie 

      

zapach       

odczyn       

palność       

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162


toksyczność       

  

2. Na podstawie filmu odpowiedz w jaki sposób można odróżnić kwas nasycony od 
nienasyconego. Wykonaj schemat doświadczenia, napisz obserwacje i wnioski 

3. Powstawanie mydeł 

Wyższe kwasy karboksylowe nie reagują z metalami i tlenkami metali. Jedynie reagują 
z zasadami tworząc sole zwane mydłami 

Np. kwas palmitynowy z zasadą potasową 

C15H31COOH  + KOH → C15H31COOK +H2O 

Kwas palmitynowy palmitynian potasu 

Przepisz reakcję omówioną na filmie. 

Praca domowa: notatka z lekcji + ćwiczenia 51-54 str. 95-96 ćwiczenia 

 

 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 

 

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


Nagranie 22: 

 

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

 Fizyka 

26.05.2020      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) 

 29.05.2020      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. 



 

 

 



 HISTORIA 

26.05.2020 

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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 


