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08.06.202
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Język 
angielski   

 
Topic:Exam preparation. 
 
Cel:Powtórzenie środków językowych (shopping),pisanie e-mail z prośbą o pomoc. 
 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 

3. Wykonaj ćw.1,2/125-zeszyt ćwiczeń,ćw.5/107-podr.oraz ćw.1(more 
writing)s.125-zeszyt ćwiczeń. 
 

Good luck. 
Spotykamy się o godz.8:00 na platformie Classroom. 

 
 

 
30 min 

2. 08.06.202
0 

Matematyka Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych – geometria. 
Cele: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Spróbuj rozwiązać samodzielnie jak najwięcej zadań z przesłanego zestawu. 

Analiza  zadań na platformie i Messenger.   
 

15 min 
8.50-9.05 

 
3.  

 
08.06.202
0r. 
 
 

 
Chemia 

 
Temat: Sacharoza- disacharyd. 
 

Cel:  uczeń podaje wzór sumaryczny sacharozy, 

projektuje doświadczenie pozwalające zbadać właściwości fizyczne sacharozy,  

bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy, 

opisuje występowanie i zastosowania sacharozy 

opisuje przemiany sacharozy w organizmie. 

 

Polecenia dla uczniów: 

„Cukier” to nazwa, którą posługujemy się na co dzień. Określamy nią substancję o 
nazwie sacharoza, którą wykorzystujemy do słodzenia potraw.  

1. Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 208 - 210. Skorzystaj z materiałów 

umieszczonych  na stronie epodręczniki.pl – Cukry -sacharoza.  

2. Zapisz w zeszycie wzór sumaryczny sacharozy, oblicz jej masę cząsteczkową. 

3. Zastanów się jakie właściwości ma sacharoza – cukier, którym słodzisz herbatę. 

Zapisz w zeszycie przedmiotowym właściwości fizyczne i chemiczne sacharozy (stan 

skupienia, barwę, rozpuszczalność w wodzie, zapach,  smak). 

4. W organizmie sacharoza pod wpływem wody ulega rozkładowi na dwa cukry proste. 

Zapisz w zeszycie równanie rozkładu sacharozy. Podaj nazwy substratów i 

produktów.  

 

 
20 minut 

 
4.  

 
08.06.202

0r. 

 
Geografia 

 
Temat: Czy znasz mapę Świata? – ćwiczenia. 
 
Cele: Doskonalenie umiejętności czytania i orientacji na mapach, zaznaczenia i 

wskazywania obiektów geograficznych. 
 
Polecenia dla uczniów: 

 
20min 

https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/DK50ftud4


1. Korzystając z map fizycznych poszczególnych kontynentów- wykonaj 
zadania z map konturowych: Azja (str.87), Afryka (str.88), Ameryka 
Północna (str.89), Ameryka Południowa (str.90), Australia i Oceania 
(str.91), Antarktyda (str.92). 

2. Rozwiąż wybraną krzyżówkę str. 93-96 podając hasło i wyjaśnienie. 
 

5.  08. 06. 
2020 r. 

Fizyka 
 

Temat: Sprawdzian wiadomości - soczewki 
 
Cel: Sprawdzenie wiadomości z optyki. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przygotuj kartkę w kratkę, linijkę, ołówek i wiedzę. 

3. Bądź dostępny na Messengerze (punktualnie o 11.40). 

Powodzenia. 

 

6.  08.06.202
0r. 
 

 

WOS Temat: Podatki i budżet państwa 
 

              Cel: Poznanie podstawowych pojęć związanych z systemem fiskalnym RP:  
                      podatki, budżet państwa, nadwyżka budżetowa, deficyt państwa 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z dowolnym tekstem wyjaśniającym pojęcia: 

podatki, budżet państwa, nadwyżka budżetowa, deficyt państwa 
2. Obejrzenie filmu edukacyjnego prezentującego powyższe zagadnienia  

ekonomiczne 
              3. W zeszycie  zapisać: 
                  - znaczenie pojęć wymienionych w punkcie 1: 
                    podatki,  
                    budżet państwa,  
                    nadwyżka budżetowa,  
                    deficyt państwa 
                  - kto opracowuje projekt ustawy budżetowej, a kto ją uchwala 

4. Film edukacyjny do obejrzenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvt
XfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=36&t=0s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DNO3mEN7XBU&list=PLH4DHtwTSWqXZ
dvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=31 
 

 

 

7. 08.06.202
0r. 
 
 

Informatyka Temat: Tworzenie, wprowadzanie i formatowanie danych w 

arkuszu kalkulacyjnym- powtórzenie.  
        

1. Uruchamiamy arkusz „Odległości między miastami” 

2. Kończymy jego tworzenie, formatowanie i wstawianie 

wykresu. 

3. Sprawdzamy poprawność wklejania poprzez Transpozycje za 

pomocą funkcji Suma. 

4. Podsumowujemy, analizujemy swoja pracę i zauważone 

podczas niej trudności. 

 

Zadania analizujemy na messengerze  podczas lekcji, później 

na priv. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=36&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=36&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DNO3mEN7XBU&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=DNO3mEN7XBU&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=31

