KLASA 8B
MATEMATYKA
Zadane na Discordzie
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!!)
JĘZYK POLSKI
Napisz do zeszytu(Wiktor Chodorowski na kartce) jedno zaproszenie i jedno ogłoszenie.
1 Napisz zaproszenie na spotkanie pod hasłem: ”Poezja”. Lubię to! Organizowane przez
Szkolny Klub Literacki. Sformułuj 2 argumenty, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do
udziału w tym spotkaniu.
2. Zredaguj ogłoszenie, w którym poinformujesz koleżanki i kolegów o organizowanej w
Twojej szkole zbiórce książek i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu dziecka w Bogatyni.
Użyj 2 argumentów.

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 POWODZENIA

RELIGIA
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

