
KLASA 8A 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Ćwiczenia na past simple. Proszę o wykonanie zadań. Proszę również skorzystać z ćwiczeń 

on-line. Podaję linki:  

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-twierdzace.htm 

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-przeczace.htm 

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-pytajace.htm 

JĘZYK NIEMIECKI 

Thema: Party zu Hause. (Impreza w domu) 

Proszę wypisać wszystkie pytania  do zeszytu i udzielić odpowiedzi. Wystarczy po jednym 

zdaniu do każdego pytania z zakresu ,,Machst du auch Partys zu Hause?’’ ( jest 12 pytań- chyba 

str 13? Mówię tak bo ja mam trochę inny podręcznik. To zadanie będzie na ocenę!!) 

 

 

MATEMATYKA  

W ramach poniedziałkowych zajęć proszę do zeszytu zapisać : 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań. 

http://dydaktyka.zslochowo.pl/sp-matematyka/wp-content/uploads/sites/30/2016/09/Praca-

d%C5%82ugterminowa-nr-4-R%C3%B3wnania-zadania-tekstowe.pdf 

 

Z podanych zadań w linku proszę wybrać sześć dowolnych i rozwiązać je do zeszytu (można 

rozwiązać wszystkie). Nie zwracajcie uwagi na komentarz z pierwszej strony, on Was nie 

dotyczy, korzystajcie tylko z treści zadań podanych niżej. 

Zadania będą sprawdzone podczas kolejnych lekcji. 

 

 

HISTORIA 

Temat: Rząd londyński i Polskie Państwo Podziemne. 

Zadania  

 Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym 

 Zapisz punkty 

1 Plany Stalina. 

2 Polskie Państwo Podziemne. 

3 Armia Krajowa. 

 Zapoznaj się z treścią podręcznika strony - 68-72 ( podane punkty) 

 Wpisz do zeszytu odpowiedź na pytanie  

 8. Str.  69,  

10 str. 70, 

11 , 12 - str.71 

 

RELIGIA 

http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-twierdzace.htm
http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-przeczace.htm
http://znamangielski.com/files/past-simple-zdania-pytajace.htm
http://dydaktyka.zslochowo.pl/sp-matematyka/wp-content/uploads/sites/30/2016/09/Praca-d%C5%82ugterminowa-nr-4-R%C3%B3wnania-zadania-tekstowe.pdf
http://dydaktyka.zslochowo.pl/sp-matematyka/wp-content/uploads/sites/30/2016/09/Praca-d%C5%82ugterminowa-nr-4-R%C3%B3wnania-zadania-tekstowe.pdf


1. Katechezę rozpoczniemy modlitwą Ojcze nasz. 

2. Zapisz teraz temat katechezy w zeszycie: Chrześcijańskie świadectwa historyczności Jezusa 

3. Zapoznaj się z tematem nr 13 z podręcznika (str. 47-49). Po przeczytaniu tekstu wykonaj 

następujące zadanie: W zeszycie wypisz historyczne osoby oraz informacje o nich, które 

występują w Ewangeliach i są związane z osobą Jezusa. 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby wykonał zdjęcie 

tekstu z podręcznika z danego tematu i tobie przesłał. Zrealizowany temat prześlij e-mailem 

lub na dicord (w formie zdjęcia z zeszytu do wtorku, 27.10.2020 r.). 

e-mail do kontaktu, zapytań oraz rozwiązanych zadań: katechetajarek@wp.pl 

JĘZYK POLSKI 

Temat: Różne rodzaje notatek. 

1. Wykres 

2. Schemat 

3. Notatka przestrzenna (graficzna) 

4. Opis 

5. Tabela 

Sporządź w zeszycie notatkę o imiesłowach w dowolnej formie spośród podanych wyżej. 

Uwzględnij informacje o tym, czym są imiesłowy, jak można je podzielić , jak je rozpoznać i 

czy się odmieniają. 

Uwaga! Dbaj o czytelność zapisu! 
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