
KLASA VIII b (Renata Wróbel) 
 
Język polski (Katarzyna Dąbkowska) 
Drodzy Uczniowie, 
przekazuję Wam zestaw zadań (z podręcznika) i ćwiczeń, które należy wykonać w okresie Waszej 
nieobecności na zajęciach. Mam nadzieję, że nie są one zbyt trudne i poradzicie sobie. Wszystkie 
zadania zostaną sprawdzone i ocenione zaraz po powrocie do szkoły. Powodzenia! 

1. W podręczniku: str. 161-163, zad. 1-11 (w zeszycie) 
2. W podręczniku: str. 262-263, zad. 1-11 (w zeszycie) 
3. Powtórzyć części mowy, str. 338-345 (wykonać notatkę w zeszycie z każdej powtórzonej 

części mowy) 
4. Powtórzyć części zdania, str. 346-347 (wykonać notatkę w zeszycie z każdej powtórzonej 

części zdania) 
 
Historia (Roman Kaczorowski) 
Uczennice i uczniowie klasy VIII b 

Wiele spraw jest ważnych, ale macie dużo czasu. Każdego dnia choć na chwilę zajrzyjcie do historii. 

W nawiązaniu do tematów, które przerobiliśmy już na zajęciach: 

1) Na podstawie strony 146 i 147 podręcznika postaraj się połączyć w pary polecenia z 

definicjami, które znajdziesz w ćwiczeniu 1 na stronie 50 zeszytu ćwiczeń. 

2) Postaraj się przypomnieć sobie jak najwięcej z prezentacji multimedialnej o Żołnierzach 

Wyklętych i przeczytaj strony 148, 149 i 150 podręcznika. 

3) Przeczytaj sobie strony 152 i 153 podręcznika i zwróć szczególna uwagę fikcję 

praworządności komunistycznej władzy po wojnie i fikcyjną demokrację. 

Zwróć uwagę na Stanisława Mikołajczyka. 

4) Przyjrzyj się mapie ze zmianami terytorialnymi Polski na stronie 153 podręcznika, zwróć 

uwagę jak zmieniły się granice Polski po drugiej wojnie światowej. 

5) Przyglądając się mapie ze strony 153 podręcznika, zwróć uwagę na przemieszczanie się 

ludności w powojennej Polsce. Czytając strony 153, 154, 155 i 156 podręcznika zwróć uwagę 

na hasła: 

- ziemie odzyskane 

- wysiedlenie 

- akcja Wisła 

Nie zapomnij przyglądać się ilustracjom w podręczniku.  

 
 
Matematyka (Renata Wróbel) 
Powtórzyć zadania do sprawdzianu z działu ZASTOSOWANIA MATEMATYKI 
Rozwiązywać testy gimnazjalne można korzystać ze strony CKE (linki do materiałów są podane na 
naszej stronie internetowej ZDALNA NAUKA) 
 
Język angielski (Kamila Szostak) 
ćw. 2 str. 52 

ćw. 4 str. 53 

ćw. 2 str. 54 

ćw. 5 str. 55 

słownictwo str. 48  

 
Informatyka (Marcin Długosz) 
klasa VIII a, b 



ćw. 2 str. 52 
ćw. 4 str. 53 
ćw. 2 str. 54 
ćw. 5 str. 55 
słownictwo str. 48  
 
Technika (Blandyna Porąbka) 
Proszę przejrzeć  filmiki na YouTube z przeróbkami odzieży jest ich bardzo dużo. 
Oto proponowane: 
https://www.youtube.com/watch?v=zuqtnATiH4w 
24 DOSKONAŁYCH POMYSŁÓW NA MODNE POCIĘCIE ODZIEŻY || Przeróbki starych ubrań 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g8Ail4VQX4o 
 
UBRANIOWE I MODOWE TRIKI || Fajne Pomysły na Przerobienie Ubrań od 123 GO 
 
 
 Proszę zrobić z dwóch filmików notatkę abym mogła sprawdzić, wykonane zadanie. Jeśli zrobicie 
jeden z przykładów, to nie musicie wykonać notatki. 
Proszę porozmawiać najpierw z rodzicami, a potem dokonajcie przeróbki. Mam nadzieję, że nie 
spotkam się z zarzutami rodziców, że zniszczyliście odzieży.    
Te osoby, które chciałaby kontynuować szydełkowanie to mogą to zrobić wtedy są na razie zwolnione 
z przeróbek odzieży.  
Zadanie dla Krystiana – proszę tylko przejrzeć proponowane filmiki. 
Krystian jesteś dobrzy z projektowania, proszę przemyśleć, co mógłbyś zrobić z drewna lub z kartonu. 
Zaproponowane wytwory  będą przydatne Tobie w domu, np. pudełko na biurko, a może pojemnik 
na parasolki.  
Życzę powodzenia.  

W razie pytań proszę o kontakt –  klasa-technika@wp.pl 
 

Geografia (Michał Urbaniak) 
1. Wykonanie prezentacji na podstawie dostępnych źródeł na temat konfliktów w Afryce: 
Najważniejsze informacje , które powinny się tam znaleźć: główne przyczyny konfliktów, gdzie się 
odbywają główne konflikty oraz jakie sak sutki konfliktów. 
 
Biologia (Barbara Celary) 
Należy czytać treści zawarte w podręcznikach następnie uzupełniać zeszyty ćwiczeń w zakresie 
poniżej wymienionych działów. Proponuję korzystać ze strony internetowej: https://epodręcznik 
dział IV. 
 
Chemia (Piotr Świąder) 
Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe. Podręcznik str. 142-149. 
Wykonać notatkę według punktów: 

1. Budowa i nazewnictwo (podać wzór sumaryczny, strukturalny i nazwy systematyczne i 
zwyczajowe) 

2. Sposoby otrzymywania metanolu i etanolu (zapis równań reakcji). 
3. Czym jest reakcja fermentacji alkoholowej? 
4. Opis właściwości metanolu i etanolu. 
5. Kontrakcja (definicja i przykłady) –  
6. Reakcja charakterystyczna pozwalająca wykryć etanol. 
7. Zastosowanie metanolu i etanolu. 
Zadania do wykonania: 

https://www.youtube.com/watch?v=zuqtnATiH4w
https://www.youtube.com/watch?v=g8Ail4VQX4o
mailto:klasa-technika@wp.pl


Napisać referat pt.: Wpływ etanolu na organizm ludzki. Właściwości dezynfekujące etanolu!!! 
Zad. 1 i 2 str. 149 

 
Fizyka (Piotr Świąder) 
Temat: Utrwalenie wiadomości - magnetyzm. Podręcznik str. 148. 
Rozwiązać testy str. 149 – 152. 
 
WOS (Michał Urbaniak) 
1. Wykonanie krótkiej notatki na temat zadań samorządu lokalnego 
2.  Wykonanie krótkiej prezentacji na temat Praw dziecka. 
 
 
 
 
 


