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Religia:
08.04.2020
Temat: Święte Triduum Paschalne
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Trzy dni uroczystości wielkanocnych: od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do
wieczornej modlitwy w Niedzielę Zmartwychwstania - są dniami świętymi określanymi jako,
Triduum Paschalne (zapisz w zeszycie)
W tych dniach obchodzimy Pamiątkę jednej tajemnicy: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Pojęcie Pascha oznacza - przejście Boga pośród swojego ludu. W Starym Testamencie – stare
przymierze
Pascha żydowska - pamiątka wyzwolenia z niewoli egipskiej.
W Nowym Testamencie – nowe przymierze
Pascha Jezusa – wyzwolenie z niewoli grzechu.
Liturgia Triduum Paschalnego (zapisz w zeszycie)
Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej i pamiątka ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami i
ustanowienie Eucharystii. -liturgia słowa -obrzęd umywania nóg -liturgia eucharystyczna
-przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji Wyjaśnienie obrzędów: 1. Przez
obmycie nóg uczniom Chrystus dał przykład postawy miłości i służby 2. Na pamiątkę modlitwy
Jezusa w Ogrójcu oraz Jego uwięzienia, po Mszy Świętej kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do
kaplicy adoracji.
Wielki Piątek Męki Pańskiej - pamiątka męki, śmierci i pogrzebu Jezusa
W ten dzień nie sprawuję się Eucharystii -liturgia słowa -adoracja krzyża -Komunia święta
-przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego
Wyjaśnienie obrzędów
1.Liturgia Wielkiego Piątku zaczyna się w milczeniu: ksiądz, leży krzyżem przed ołtarzem, wierni,
klęczą
2.Adoracja Krzyża - oddajemy cześć Jezusowi, ale także przychodzimy do niego z naszymi własnymi
krzyżami
3.Na zakończenie wielkopiątkowych obrzędów celebrans przenosi Najświętszy Sakrament do Grobu
Pańskiego. Biały welon okrywający monstrancje symbolizuje całun którym owinięto ciało Jezusa
Wielka Sobota – dzień ciszy i skupienia na pamiątkę czasu po śmierci Jezusa,
-obrzęd święcenia pokarmów -adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim -Wigilia
Paschalna
-liturgia światła
-liturgia słowa
-liturgia chrzcielna
-liturgia eucharystyczna
Wyjaśnienia obrzędów: 1.W Wielką Sobotę o zmroku przed Kościołem płonie ognisko, Kapłan święci
ogień i zapala paschalną świecę symbolizującą Jezusa Chrystusa 2.Liturgia słowa przypomina dzieła

http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Konspekt-08.04.2020.pdf
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Boże od stworzenia świata misterium śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. 3.Pokropienie przez
kapłana wodę święconą oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Przez chrzest zostaliśmy
zanurzeni w śmierć Chrystusa po to, aby razem z Nim wejść w nowe życie
Procesja rezurekcyjna Na zakończenie Wigilii Paschalnej lub przed pierwszą Mszą Świętą w
Niedziele Wielkanocną z Kościoła - wyrusza procesja. Chrześcijanie dzielą się radością ze
zmartwychwstania Chrystusa
Zachęcam do uczestnictwa w transmisjach celebracji Triduum Paschalnego. Istotne jest nie tylko
oglądanie, lecz modlitwa indywidualna i rodzinna.
Zadanie domowe
Wybierz trzy kraje z różnych kontynentów i opisz ich wielkanocne zwyczaje.
W temacie pracy podaj imię, nazwisko, klasę.
Proszę o zwrot na mój adres email do dnia 15 kwietnia 2020r.
Życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Bożę

08.04.2020 r.
HISTORIA

TEMAT: Konflikty na Bliskim Wschodzie.

Pod koniec XIX w. Żydzi zaczęli głosić potrzebę utworzenia państwa żydowskiego . Ruch ten
nazywamy syjonizmem. Na terenach Palestyny mieszkali Arabowie palestyńscy zwani
Palestyńczykami. Byli przeciwni osiedlaniu się na tych terenach Żydów.
Po I wojnie światowej terytorium Palestyny znalazło się pod rządami Wielkiej Brytanii.
Po II wojnie światowej opinia międzynarodowa poparła utworzenie państwa żydowskiego na
terenach Palestyny.
14.05.1948 utworzenie państwa IZRAEL na terenach Palestyny ( proszę przeczytać tekst źródłowy
ze str.136). Dzień później wybuchła wojna izraelsko- arabska ( wojna o niepodległość).
KONFLIKTY Z KRAJAMI ARABSKIMI:
1956 kryzys sueski ( Egipt zamknął Kanał Sueski dla statków izraelskich),
1967 wojna sześciodniowa ( Egipt, Syria, Jordania przeciwko Izraelowi),
1973 wojna JOM KIPUR ( Egipt, Syria przeciw Izraelowi, Jom Kipur to nazwa święta żydowskiego).
KONFLIKT IZRAELSKO- PALESTYŃSKI:
Palestyńczycy dążyli do odzyskania ziem, utworzyli ORGANIZACJĘ WYZWOLENIA PALESTYNY na
czele z JASIREM ARAFATEM. Izrael popierany był przez USA a Palestyna przez ZSRR.
1993 przywódcy Izraela i Palestyny podpisali UMOWĘ O AUTONOMII. Powstała Autonomia
Palestyńska.
2002 r. budowa muru oddzielającego Palestyńczyków od Żydów.
Do dzisiaj Palestyna i Izrael mają napięte stosunki.
Proszę przeczytać temat 20 z podręcznika i przepisać notatkę do zeszytu.
ŻYCZĘ WAM ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT. POZDRAWIAM A. JURCZENIA

08.04.2020r.
WOS

Państwo i demokracja

Państwo tworzą trzy elementy:
1. terytorium



wspólnota ludzi zamieszkująch terytorium
suwerenna władza
Panstwo ma swoje symbole- godło, flagę, hymn.
Cechy państwa:
-terytorialność-państwo obejmuje ląd,wodę,wnętrze ziemi ,przestrzen powietrzną kontrolowane
przez organy państwowe
-suwerenność władzy- zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych czynników
-aparat państwowy- administracja , wojsko, policja
powszechność -zasady prawne obowiązujące w danym państwie dotyczą w równym stopniu
wszystkich obywateli
przymusowość- państwo ustala prawo obowiązujące wszystkich przebywających na jego terytorium i
egzekwuje jego przestrzeganie .O obywatelstwie decydują ustalone normy, a nie wolna wola
jednostki.
Funkcje państwa: < Proszę zapoznać się z tabelą na str.123>
prawodawcza
administracyjna
porządkowa
kulturalno – oświatowa
socjalna
gospodarcza
Podział państw ze względu na formy rządów
Forma rządów- struktura organów władzy państwowej i zachodzące między nimi relacje.
1.Monarchia- monarcha < np. król, cesarz > dziedziczący władzę lub wybierany jest zwierzchnikiem
administracji lub pełni funkcje reprezentacyjne.
Wyrózniamy rodzaje monarchii:
absolutna- władza nieograniczona -Ludwik XIV -król Słońce we Francji w XIVw.
stanowa – władze monarchy ograniczają przywileje stanowe- Kazimierz Wielki w XIVw.
konstytucyjna- uprawnienia monarchy określa konstytucja np.Konstytucja powołana 3 Maja 1791 r.-
władza rozdzielona pomiędzy monarchę i parlament
parlamentarna- władza podzielona między parlament i rząd. Monarcha pełni funkcje
reprezentacyjne- Anglia od XVII w.
2.Republika-forma rządów,w której najwyższą władzę sprawują organy powoływane na czas
określony- kadencję przez obywateli w wyborach, np.Polska
Podział państw ze względu na relacje między obywatelami:
Państwa demokratyczne-wszyscy obywatele uczestnicza w sprawowaniu władzy bezpośrednio lub
pośrednio przez przedstawicieli
Państwa autorytarne- władza należy do wąskiej grupy skupionej wokół osoby o dużym autorytecie
Państwa totalitarne- grupa rządząca kontroluje życie osobiste i poglądy obywateli np.ZSR
Bardzo proszę zapoznać się z tabelą na str.124 - władza,prawa obywateli,wolność słowa i media,
ideologia państwowa w poszczególnych systemach.
Pozdrawiam
Jolanta Dolecińska

07.04.2020 r.
HISTORIA

Na dzisiejszej  lekcji  macie  sobie  przypomnieć informacje  z  klasy  5  dotyczące Hebrajczyków (
Izraelitów,  Żydów).  Wędrówka  w  poszukiwaniu  Ziemi  Obiecanej.  Założenie  Królestwa  Izraela.
Następnie dalsze losy Żydów. Możecie wejść na stronę www.epodreczniki.pl i tam odszukać tematu



z HISTORIA SZKOŁA PODSTAWOWA „ O tym jak ludu rzesza szła pod wodzą Mojżesza”. Oczywiście
możecie skorzystać z rożnych dostępnych źródeł informacji. Będzie to wprowadzenie do następnego
tematu czyli konfliktów na Bliski Wschodzie.

Pozdrawiam A. Jurczenia

Język polski
08.04.2020r.

Tematy: Dzieje Andrzeja Radka.

- Przedstaw w formie notatki dzieje Andrzeja Radka. Uwzględnij w pracy informacje o jego
pochodzeniu, dzieciństwie, spotkaniu z nauczycielem Paluszkiewiczem, nauce w Pyrzogłowach,
powrocie do Pajęczyna Dolnego, decyzji o kontynuacji nauki w Klerykowie, odkryciu w sobie miłości
do ojczyzny, zaprzyjaźnieniu się z Borowiczem i Zygierem.
- Wypisz cechy charakteru Andrzeja Radka

- Napisz wypracowanie na wybrany temat

  a) Charakterystyka Marcina Borowicz lub Andrzeja Radka.
  b) Kartka z pamiętnika jednego z uczniów gimnazjum w Klerykowie.
Prace proszę wysłać  na mojego maila. 

- Film "Syzyfowe prace" na TVP VOD

08.04.2020r.
WOS

TEST 

Witam Was!
Aby wreszcie zakończyć Dział IV proszę o wykonanie TESTU z Podręcznika – str. 119 i przesłać na
mój adres mail. Wszystko otrzymaliście w kartach pracy.
O ocenie będzie decydować prace indywidualna – PKT 2, PKT 5 PKT 12.
Czekam na odpowiedzi.

Pozdrawiam
Jolanta Dolecińska

07.04.2020
Język niemiecki
Temat: Wo befindet sich die Apotheke?
Dzień dobry.Na stronie www.nowaera.pl znajdziecie podręczniki do pracy zdalnej. Na dzień
dzisiejszy ćwiczeń jeszcze nie ma. W związku z tym ci którym wzięłam ćwiczeniówki mają wyjście:
Proszą kolegów z klasy o zdjęcie czystej strony z ćwiczeniówki , drukują ją (jeśli mają taką
możliwość i uzupełniają samodzielnie). Przed nam święta zachęcam do wykonania prezentacji z 5-6



slajdów (chętne osoby ) na temat Świąt Wielkanocnych , poszukajcie , na stronach jest mnóstwo
materiałów.
Dziś poznajemy nazwy budynków i miejsc w mieście.Wypisujemy w zeszycie w trzech rzędach
wszystkie na der, die , das z tłumaczeniem. Der Bahnhof – dworzec, der Friedhof – cmentarz, der
Kindergarten – przedszkole, der Friseur – fryzjer…itd Das Rathaus – ratusz… Die Haltestelle –
przystanek . Słówka znajdziecie na str.70 i w słowniczku na końcu ksiażki.
Utrwalcie znaczenie wyrazów patrząc na małą ikonę, powtarzajcie.
Ćw.3/63 Tu są nam potrzebne słówka: An der Kreuzung – Na skrzyżowaniu, An der Ecke- na rogu,
gegenuber(u –Umlaut)- naprzeciw, in der Nӓhe des Bahnhofs – w pobliżu dworca.
Uczymy się zadawać dwa pytania:Wo befindet sich die Konditorei?/Gdzie znajduje się cukiernia?
(podstawiamy inne rzeczowniki)
Was befindet sich am Marktplatz?/ Co znajduje się na rynku?(zmieniamy miejsca).Praca domowa-
ćwiczenia z lekcji str.64. Utrwalcie słownictwo. Dla chętnych 64-65. Pozdrawiam
K Cinkowska

Fizyka
07.04.2020r.
Konkurs z fizyki „Lwiątko”. Załącznik do pobrania Lwiątko.pdf

WF
07.04.2020r.
Załącznik z lekcja zanjduje sie tutaj WF_07.04.2020.PDF

07.04.2020r.
Chemia
Plik z lekcją znajduje sie pod tym linkiem Chemia klasa 8 a, 8d_07.04.2020.doc
 

07.04.2020r.
Język polski
Temat: Marcin Borowicz - główny bohater powieści S. Żeromskiego " Syzyfowe prace".

- Zbierz informacje o Marcinie Borowiczu według poszczególnych elementów
  charakterystyki ( zwróćcie uwagę na to, co zmieniło się w charakterze bohatera po recytacji
Zygiera) i zapiszcie je w zeszycie.

06.04.2020r.
Język polski
Temat: Gimnazjum w Klerykowie - szkoła z końca XIX wieku.

- Wpisz do zeszytu - W obrębie szkoły obowiązywał język rosyjski. Nawet zajęcia z języka polskiego
były prowadzone w języku rosyjskim. Za rozmowy prowadzone w czasie przerw w języku polskim
uczniowie bili surowo karani.
- Wypisz jakie przedmioty były wykładane w gimnazjum w Klerykowie.
- W krótkiej notatce napisz, jak żyło się uczniom w Klerykowie, jakie obowiązywały ich zakazy, jaki

http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/LWI%C4%84TKO.pdf
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Klasa-8ad.pdf
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Chemia%20klasa%208%20a%2C%208d_07.04.2020.docx
http://www.sp16.piotrkow.pl/content/artykuly/files/Chemia%20klasa%208%20a%2C%208d_07.04.2020.docx


groziły im kary.

Język angielski
06.04.2020r.
Mój adres mailowy : elewandowskaszkola@o2.pl
Temat: Prośba o radę , dawanie rad- ćwiczenia w mówieniu
Words: advice, friendship, permission, upset
1. odpowiedz ustnie na pytanie :
Who do you ask for advice about problems at school?
2. przeczytaj dialog str. 74 i uzupełnij wyrażeniami z ramki
3. sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania 2.19. Przesłuchaj kilka razy jeśli jest taka potrzeba
4. przeczytaj dialog na głos, też można kilka razy
5. naucz się następujących zwrotów i przećwicz na głos w wymyślonych sytuacjach
What should I do ?
Can you give me an advice?
My advice is …….
What would you do if you were me?

Język angielski
08.04.2020r.
Temat: Doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów
Words : several, sociable, obey, variety, behave, participate, involve,
Tłumaczenie proszę przesłać na mojego maila, w załączniku .
Tekst strona 75
Proszę uzupełnić moje tłumaczenie. Zadbajcie o język polski, przetłumaczcie tak, jakbyście
tłumaczyli np. dla magazynu młodzieżowego.
Czy szkoła to najlepsze miejsce do nauki ?
Jest wiele możliwości do nauki, takich jak na przykład nauczanie domowe czy nauczanie online. W
mojej opinii jednak najlepsze miejsce do nauki z wielu powodów to szkoła.
Po pierwsze…………………………………………………(wasze tłumaczenie)
Reasumując , uczniowie wielu rzeczy i na wiele sposobów uczą się w szkole. Biorąc to wszystko pod
uwagę można stwierdzić , że szkoła to najlepsze miejsce do nauki.





04.04.2020r.
Język polski
Temat: Wątki biograficzne w "Syzyfowych pracach"

1. Elementy świata przedstawionego ( wypisz informacje  w następującej kolejności)
a) czas rozgrywających się wydarzeń
b} miejsca akcji ( wymień wszystkie i przyporządkuj ich odpowiedniki z życiorysu pisarza; np. dom
rodzinny Marcina w Gawronkach - rodzinny dom Żeromskiego w Ciekotach)
c) bohaterowie
d) główne wątki: - dorastanie Marcina Borowicz;
                           - dzieje Andrzeja Radka;
                           - rusyfikacja młodzieży polskiej

e) wydarzenia ( 10 najważniejszych)

2. Geneza powieści ( Wyszukaj informacje o niej i wpisz notatkę do zeszytu}

03.04.2020r.
Biologia
Drodzy uczniowie. Kontakt ze mną dla Was poprzez e-mail biologiasp16@onet.pl
Podam temat oraz wskazówki do zdobycia najważniejszych wiadomości i umiejętności. Otrzymacie
również zadania do wykonania w domu które prześlecie na mój adres e-mail. Będą one podlegały
ocenie. Prace podpisujemy imieniem, nazwiskiem i klasą. Podam również termin wykonania zadań.
Temat: Pasożytnictwo. (temat i zagadnienia zapisujecie w zeszycie przedmiotowym)

Zwróć uwagę na:

rodzaje pasożytów,●

przykłady przystosowań pasożytów do prowadzonego przez nie trybu życia (wymień je),●

wpływ pasożytów na inne organizmy.●

1. Na początek przeczytaj w podręczniku- strona 107 na czym polega pasożytnictwo? Obejrzyj film
"Szkodliwe działanie pasożytów"
http://scholaris.pl/resources/run/id/52822
2. Dokonaj podziału pasożytów na zewnętrzne i wewnętrzne - podręcznik strona 107. Wykonaj
ćwiczenie 1 - w zeszycie ćwiczeń.
3. Przystosowania pasożyta do trybu życia - podręcznik strona 107-109. Zwróć uwagę na cechy
budowy zwierząt ułatwiające im zaatakowanie żywiciela i pobranie pokarmu. Wykonaj ćwiczenie 2.
4. Znaczenie pasożytów. Obejrzyj film "Pasożyty"
https://www.youtube.com/watch?v=zZiCE7si9gk
5. Podsumowanie. Rozwiąż test online:
http://testwiedzy.pl/game/35798.html
6. Praca domowa.
Wykonaj ćwiczenie 8. Same odpowiedzi do podpunktów a, b, c prześlij do nauczyciela w terminie do
08.04.2020.

Pozdrawiam

http://scholaris.pl/resources/run/id/52822
https://www.youtube.com/watch?v=zZiCE7si9gk
http://testwiedzy.pl/game/35798.html


Magdalena Alama

03.04.2020
język niemiecki

Temat: Wohin soll ich das tun?/Gdzie powinienem/powinnam to położyć?

Dzień dobry. W dzisiejszej lekcji wypisujemy nazwy nowych przedmiotów z rodzajnikami, (kalendarz,
szuflada, gazeta, jabłka, masło, mleko skarpetki, proszek itd.) Każdy pisze tylko te, których nie zna.
Słówka znajdują się pod lekcją, a pozostałe na stronie 70, a także w słowniczku na końcu ksiażki.
Poznajemy czasowniki ruchu: hangen (a -Umlaut)/wieszać; legen/ kłaść, sich setzen/siadać,stellen/
stawiać, stecken/wkładać, tun/kłaść, odkładać.

Ważne! Gdy układamy zdania z czasownikami ruchu, to rodzajnik przed rzeczownikiem należy
zmienić z mianownika na biernik. Np.r.męski (mianownik)der Kuhlschrank -(biernik ) in den
Kuhlschrank( Lodówka - do lodówki)(U -Umlaut).W rzeczownikach rodzaju żeńskiego(die)
i nijakiego( das ) , liczby mnogiej (die)rodzajnik się nie zmienia.

.Zapisujemy 4 pytania z ćw.2/60. i dowolnie pełnym zdaniem odpowiadamy.

Was stellt Oliver in den Kuhlschrank?/ (u - Umlaut) Co stawia Oliwier do lodówki?
Eier , Milch und Butter stellt er in den Kuhlschrank.
Was legt er in den Korb?
Was soll er direkt in die Schublade tun?
Was hangt er an die Wand in seinem Zimmer?

Piszemy 3 zdania z ćw. 3/60 Dowolne, ale takie , by miały sens.
Monika legt ihr Handy auf den Schreibtisch.
Monika steckt ihr Handy in die Hosentasche.

Gdy chcemy zapytać dokąd ktoś położył, powiesił daną rzecz używamy pytania Wohin? Wohin
mochtest (o -Umlaut) du das Poster hangen?(a- Umlaut) An die Wand. /Na ścianie.

Gdy pytamy gdzie wisi dana rzecz, używamy pytania Wo?Wo hangt(a- Umlaut) das Poster? Gdzie
wisi plakat? An der Wand. /Na ścianie.
Przypominam, że uczyliśmy się o tym na wcześniejszych lekcjach w szkole.Praca domowa :
ćwiczenia 1-4str. 62-63.Pozdrawiam.
Katarzyna Cinkowska

Chemia
02.04.2020 r.
Drodzy Uczniowie!

Z związku z próbnym egzaminem ósmoklasisty, zagadnienia do sprawdzianu, które wysłałam Wam
w ubiegłym tygodniu obowiązują  Was na ten tydzień.  Jednocześnie  proszę,  abyście  powtórzyli
materiał,  który  dotychczas  przerobiliśmy  i  w  ramach  pracy  klasowej,  wyślę  Wam we  wtorek
(07.04.2020)  kilka  zadań  do  rozwiązania,  które  będą  podlegały  ocenie.  Poniżej  ponownie



zamieszczam zagadnienia do sprawdzianu z działu „Związki węgla z wodorem”.

Zagadnienia do powtórzenia:
1. Nazewnictwo, wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkanów, alkenów i
alkinów.
2. Porównanie właściwości chemicznych i fizycznych metanu, etanu, etylenu i acetylenu.
3. Zapisywanie równań reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i reakcji półspalania
węglowodorów nasyconych i nienasyconych.
4. Właściwości węglowodorów nasyconych i nienasyconych w zależności od długości łańcucha
węglowego.
5. Zapisywanie równań reakcji przyłączania węglowodorów nienasyconych.

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości!
 

-------------------------------------------------------------------

Religia
02.04.2020r.
Temat: Niedziela Palmowa – Jezus moim królem
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dobry król jest sprawiedliwy i troszczy się o swoich poddanych. Kiedy przychodzą do niego, zawsze
im pomaga. Cieszy się, gdy są oni dla siebie dobrzy i postępują szlachetnie jakim dobrym i
sprawiedliwym królem jest, Jezus Kiedy żył na ziemi, przychodzili do niego, ludzie z różnymi
prośbami i nigdy nie odchodzili smutni. On zawsze im pomagał: uzdrawiał chorych, przywracał
niewidomym wzrok, rozmnażał chleb dla głodnych. Wszyscy bardzo się radowali, gdy spotkali
Jezusa. Ludzie w Jerozolimie również cieszyli się, że przybył do nich Jezus - Król. Wielu z nich wołało:
Hosanna, to znaczy uwielbiamy Jezusa. Słali na ziemię gałęzie palm i machali nimi (J12,12-13). Na
tą pamiątkę niedziele wjazdu Jezusa do Jerozolimy nazywamy Niedzielą Palmową. Obchodzona jest
w tym roku – 5 kwietnia. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia – czasu poprzedzającego -
Święte Tridiuum Paschalne. Zachęcam do udziału w obchodach, Niedzieli Palmowej za
pośrednictwem telewizji, radia i internetu.
Przypomnienie
2 kwietnia mija 15 rocznica śmierci Jana Pawła II, papieża kochanego przez cały świat (2 kwietnia
2005 godz. 21:37). W czasach pandemii koronawirusa staję się on szczególnym patronem
zagrożonych, w mediach społecznościowych pod zajęciem polskiego papieża ktoś napisał: ,,Karel,
gdzie jesteś? Nie widzisz, że bardzo Cię teraz potrzebujemy? Wiem, że nie zasługujemy Ale przecież
kochałeś nas takimi... Nie zostawiaj nas teraz samych .”
Szczęść Boże

MATEMATYKA
Tematy obowiązują 2.04 - 8.04

Z Powodu Egzaminów próbnych przesuwamy termin realizacji części tematów
Rozwiąż i zapisz wszystkie potrzebne rozwiązania, uzasadnienia i odpowiedzi do podanych zadań



pod odpowiednim tematem w zeszycie.

Lekcja 3 Temat: Powtórzenie wiadomości - Potęgi
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 234
Rozwiąż zadania 1, 3 str. 234
zadania 5, 7, 10, 12, 14, 16 str.235

Lekcja 4 Temat: Powtórzenie wiadomości - Potęgi zadania
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 234
Rozwiąż zadania 2, 4 str. 234
zadania 6, 8, 11, 13, 15, 17 str.235

Lekcja 5 Temat: Powtórzenie wiadomości - Pierwiastki
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 236
Rozwiąż zadania 1, 3 str. 236
zadania 5, 7, 10, 12, 14, 16 str.237

Lekcja 6 Temat: Powtórzenie wiadomości - Pierwiastki zadania
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 236
Rozwiąż zadania 2, 4 str. 234
zadania 6, 8, 9,11, 13, 15 str.237

Dla osób chętnych i poważnie myślących o egzaminie klas ósmych proponuje korzystać i
rozwiązywać i sprawdzać zadania oferowane przez CKE
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

02.04.2020r.
WF
Załącznik z lekcją znajduje się na dole strony do pobrania - rozciagania_WF_7ab_8ad _7d.PDF

Język angielski
02.04.2020
Temat : Czasowniki have to , must, should, need to
Words: apprenticeship, interview, improve, make money,
1. naucz się :
Must – musieć, przymus wewnętrzny
Have to- musieć przymus zewnętrzny
I must read this book – muszę przeczytać tę książkę (warto, bo jest świetna!)
I must go to bed earlier - muszę się wcześnie położyć (bo mam takie postanowienie, stwierdziłem,
że za późno chodzę spać, itd
I have to wear glasses-  muszę nosić okulary (gdyż mam słaby wzrok i bez nich nic nie widzę)
I have to tidy my room – muszę posprzątać pokój ( mama mnie prosiła)
Mustn’t – nie wolno
You mustn’t leave the house without my permission. Nie wolno ci opuszczać domu bez mojego
pozwolenia.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


Need to – potrzeba zrobienia czegoś
I need to go shopping- potrzebuję iść na zakupy,( nie mam maki a chce zrobić ciasto)
Czasownik need rzadko występuje w zdaniach twierdzących , stosujemy go raczej do stwierczenia ,
że nie ma potrzeby zrobienia czegoś.
I donn’ need to cook dinner today- nie mam potrzeby gotowania obiadu dzisiaj bo idę na obiad do
babci
Should- powinno się
Should  służy do wyrażania powinności oraz formułowania rad.
 You should talk to her. Powinieneś porozmawiać z nią
I should spend more time with my family. Powinnam spędzać więcej czasu z rodziną
2. wykonaj ćw. 2,3 str. 73 – podręcznik
3. wykonaj ćw. 4 str. 25- ćwiczeniówka

--------------------------------------------------------------------------------

02.04.2020r.

EDB

Temat : Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo.
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA NA DOLE STRONY - EDB_02.04
 

------------------------------------------------------------------------------------

08.04.2020r.
Informatyka
Temat: Szyfrowanie informacji - kody QR.

Moi Drodzy Uczniowie :)
Mam nadzieję,  że jesteście zdrowi i  dzielnie spełniacie obowiązek uczniowski.  Dzisiaj  dla Was
bardzo ciekawe zadanie do wykonania.  Na dole strony znajduje się załącznik Lekcja_informatyki.
Otwórzcie  go,  przeczytajcie  informacje  i  zainstalujcie  potrzebne  oprogramowanie.  Wykonajcie
ćwiczenia. Możecie również, zaangażować swoją rodzinę do wspólnego spędzenia czasu w celu
utrwalenia wiadomości z szyfrowania:) Chętnie zobaczę Wasze efekty pracy.

Jak zawsze Trzymam za Was kciuki.
W razie pytań proszę o kontakt e-mail.

Powodzenia:)
Barbara Woźniakowska

26.03.2020r.
Fizyka
Temat lekcji : Oddziaływanie ładunków elektrycznych
Podczas lekcji dowiecie się, jak zachowują się ładunki jedno- i różnoimienne oraz nauczycie się
rysować wektor siły elektrostatycznej pomiędzy ładunkami punktowymi.
Obejrzyj fimy
Wykonaj polecenia



Zdjęcia pracy domowej prześlij na adres: renata51@poczta.onet.eu(ZAŁACZNIKI NA DOLE
STRONY)
Możecie pytania do poleceń lub treści, których nie zrozumiecie, przesłać ich do mnie-mailem;
Termin wykonania pracy po egzaminie próbnym.

Filmy do pobrania:
https://www.dropbox.com/s/ua14q5275nw9o0h/Bezpieczniki_TAURONA_oddzialywanie-lad
unkow_100mb.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cuna3yv330pi6jk/Bezpieczniki_TAURONA_wartosc-sily-elektros
tatycznej_100mb.mp4?dl=0

Powodzenia
Renata Dąbrowska

26.03.2020r.
Język polski
Temat: Twórca i jego czasy - Stefan Żeromski.
- Przeczytaj informacje o Stefanie Żeromskim (podręcznik str. 146-147);
- Wyszukaj dodatkowe wiadomości o życiu i twórczości pisarza;
- Sporządź notatkę biograficzną o Stefanie Żeromskim, uwzględnij w niej również
  najważniejsze tytuły utworów w jego twórczości.

26.03.2020
Chemia 
Drodzy Uczniowie !

Z uwagi na Naszą przedłużającą się nieobecność w szkole, zachęcam do dalszej pracy w domu. Mam
nadzieję,  że zadania,  które wysłałam Wam poprzednio,  rozwiązaliście samodzielnie w zeszycie.
Przypominam  jednocześnie,  że  mieliśmy  zaplanowany  sprawdzian  z  działu  „Związki  węgla  z
wodorem”.  W związku z powyższym chciałabym, abyście powtórzyli  materiał,  który dotychczas
przerobiliśmy  i  w  ramach  pracy  klasowej  wyślę  Wam  w  przyszłym  tygodniu  kilka  zadań  do
rozwiązania, które będą podlegały ocenie. Poniżej zamieszczam zagadnienia.

Zagadnienia do powtórzenia:
1. Nazewnictwo, wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkanów, alkenów i
alkinów.
2. Porównanie właściwości chemicznych i fizycznych metanu, etanu, etylenu i acetylenu.
3. Zapisywanie równań reakcji spalania całkowitego, niecałkowitego i reakcji półspalania
węglowodorów nasyconych i nienasyconych.
4. Właściwości węglowodorów nasyconych i nienasyconych w zależności od długości łańcucha
węglowego.
5. Zapisywanie równań reakcji przyłączania węglowodorów nienasyconych.

MATEMATYKA
Tematy obowiązują 26.03 – 1.04
Rozwiąż i zapisz wszystkie potrzebne rozwiązania, uzasadnienia i odpowiedzi do podanych zadań
pod odpowiednim tematem w zeszycie.

https://www.dropbox.com/s/cuna3yv330pi6jk/Bezpieczniki_TAURONA_wartosc-sily-elektrostatycznej_100mb.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cuna3yv330pi6jk/Bezpieczniki_TAURONA_wartosc-sily-elektrostatycznej_100mb.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cuna3yv330pi6jk/Bezpieczniki_TAURONA_wartosc-sily-elektrostatycznej_100mb.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cuna3yv330pi6jk/Bezpieczniki_TAURONA_wartosc-sily-elektrostatycznej_100mb.mp4?dl=0


Lekcja 1 Temat: Powtórzenie wiadomości - Procenty
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 230
Rozwiąż zadania 3, 4, 8, 9 str. 231
zadania 10, 13, 14, 16 str.232
zadanie 19 str 233
Lekcja 2 Temat: Powtórzenie wiadomości - Procenty zadania
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 230
Rozwiąż zadania 1, 5, 6, 7 str. 231
zadania 11, 12, 15 str.232
zadanie 18, 20 str 233
Lekcja 3 Temat: Powtórzenie wiadomości - Potęgi
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 234
Rozwiąż zadania 1, 3 str. 234
zadania 5, 7, 10, 12, 14, 16 str.234
Lekcja 4 Temat: Powtórzenie wiadomości - Potęgi zadania
Przypomnij sobie potrzebne zagadnienia przykłady str. 230
Rozwiąż zadania 2, 4 str. 231
zadania 6, 8, 11, 13, 15, 17 str.232

Dla osób chętnych i poważnie myślących o egzaminie klas ósmych proponuje korzystać i
rozwiązywać i sprawdzać zadania oferowane przez CKE
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

26.03.2020r.
WF
https://www.youtube.com/watch?v=QbbNPOQVCZo

1. spięcia brzucha
2. spięcia brzucha z dotknięciem stopy
3.skręty tułowia w siadzie
4, unoszenia nóg
5.nożyce poziome
6.nożyce pionowe
7. unoszenie bioder , NN proste, RR leżą wzdłuż tułowia
8. Deska
9.deska bokiem ,Ręka może być w górze lub leżeć na tułowiu .zmiana stron 
10.przenoszenie NN na boki 
 ćwiczymy po 15 s. -20 s. i tylko 5-10 s, przerwy 

26.03.2020
Język niemiecki
Witajcie.Dziś mamy lekcję powtórzeniową.
Thema: Wiederholung vor der Klassenarbeit.str.56 -58.

Ćw.1/56 Piszemy 5 pytań do zeszytu.:Wo stehen/ befinden sich die Móbel? Gdzie stoją/ znajdują się
meble? (Zmieniamy nazwy mebli)np.Wo steht ein Tisch? Was steht im Regal?itd Modyfikujemy
pytania: Was liegt unter dem Bett? Co leży pod łóżkiem?Piszemy krótkie odpowiedzi.
Ćw.3 str.56 zapisujemy słówka: an der Tur( u Umlaut) - przy drzwiach
An der Decke - przy suficie

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


Am Fenster - przy oknie
Am Strand - na plaży
Ułóż 5 pytań o dowolne rzeczy i udziel na nie odpowiedzi pełnym krótkim zdaniem.Np.Wo hangt ( a
Umlaut) meine Lampe? Sie hangt an der Decke.Utrwalamy przyimki na stronie 57.Ćw.4/56 Wer ist
das?Udzielamy 5 odpowiedzi :
Der Vater und die Mutter seines Kindes - seine Eltern
Die Schwester meiner Mutter - meine Tante
Utrwalamy dopełniacz tabelka 2/57.
Ćw.5/56
In welche StraBe befindet sich deine Schule?Meine Schule befindet sich in der Krakowskie
Przedmieście StraBe.
Wie lautet die Postleitzahl? 97-300
Wie heiBt der Ort? Piotrkow Trybunalski.Utrwalamy słowka str 58. i ćwiczenia z ćwiczeń. Miłej
nauki w utrwalaniu słówek uczymy się pisać . Dacie radę.Pozdrawiam. Katarzyna Cinkowska.

25.03.2020r.
Język angielski
Czasowniki : can, could, be able to - powtórzenie , utrwalenie
Ex . 1 p.71
Przeczytaj podane zdania ( na głos) , przetłumacz, przypomnij sobie znaczenie podanych w temacie
czasowników.
Ex. 3 p.71
Wybierz odpowiednie słowo i zapisz w zeszycie. Nie trzeba przepisywać całych zdań, ale należy je
przeczytać na glos celem ćwiczenia wymowy.
Ex. 4 p.71
Uzupełnij tekst i przetłumacz. Ustnie.
Workbook ex. 3 p. 24

26 03 język angielski
Zawody - ćwiczenia słownikowe
Words : nurse, lawyer, engineer, artist, journalist, manager, nurse, scientist, teacher, physicist,
Odpowiedz na pytania:
What job do you want to do when you leave school?.........................................
What qualifications are important for this job?...................................................

Ex . 1. P 72
Wstaw brakujące słowa , wysłuchaj nagranie i sprawdź
Ex. 2. P 72
Połącz wyrażenia w ramce z obrazkami
Ex. 3. P 72
Nazwij zawody, jakie wykonują ludzie na obrazkach.
Ex. 4 . p.72
Wysłuchaj i odpowiedz : prawda czy fałsz.





25.03.2020r.

25.03.2020r.
Język polski
Temat: Oczami obcokrajowca - "Polska da się lubić"

- Przeczytaj teks "Polska da się lubić";
- Napisz, co spodobało się S. Mollerowi w Polakach.
- Sporządź katalog polskich cech i podziel je na negatywne i pozytywne.

Temat: Co pamiętamy o częściach zdania pojedynczego?

- Przypomni sobie wiadomości o częściach zdania pojedynczego (podmiot, orzeczenie, przydawka,
dopełnienie, okolicznik);
- Wykonaj ćwiczenia w "Zeszycie ćwiczeń" str. 44-47
- Wykonaj zadania zamieszczone na stronie epodreczniki.pl (kształcenie ogólne; szkoła podstawowa;
język polski)do wyboru:
1. "Podmiot i orzeczenie - szybkie przypomnienie"
2. " Na scenie podmiot i orzeczenie"
3. "Opis zdania pojedynczego - ćwiczenia"
4. "Lekcja rysowania pojedynczego zdania"
5. "Jak zbudowane są zdania"
6. "O innych częściach zdania - dopełnienie, okolicznik, przydawka"

24.03.2020r.
WF



1. Krokodylki 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

1. Krokodylki 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

2. Przeskoki do wykroku 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

2. Przeskoki do wykroku 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

3. Wspinaczka pozioma 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

3. Wspinaczka pozioma 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

4. Przyspieszenie na niskich NN 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

4. Przyspieszenie na niskich NN 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

5. Przeskoki w podporze 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

5. Przeskoki w podporze 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

6. Rozkroku w półprzysiadzie 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

6. Rozkroku w półprzysiadzie 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

7. Skip A 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

7. Skip A 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

8. Siad równoważny - skręty T 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

8. Siad równoważny - skręty T 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

9. Żabie spięcia 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie



9. Żabie spięcia 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

10. W leżeniu tyłem wspięcia do wyprostowanych NN 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

10. W leżeniu tyłem wspięcia do wyprostowanych NN 20 sek.
- 10 sek. przerwy w truchcie

+ DODATEK
deska- NN do rozkroku 60 sek.

24.03.2020
Matematyka
Witam Was! Mam nadzieję, że zadane wcześniej zadania powtórzeniowe są już w większości
wykonane! Po wykonaniu proszę o przesłanie rozwiązań (mogą być zeskanowane lub zdjęcia) na
maila: a_szala@interia.pl

Do egzaminu już blisko a przed Wami bardzo dużo pracy. Na tej lekcji spróbujecie nauczyć się
obliczać objętość ostrosłupów. Wpiszcie też taki temat do zeszytów przedmiotowych.
Na początek proszę otworzyć stronę i zapoznać się z prezentacją na temat objętości ostrosłupa.
https://pistacja.tv/film/mat00523-objetosc-ostroslupa?playlist=589

Zapisz w zeszycie wzór na objętość ostrosłupa i wykonaj rysunek.
Zapoznaj się również z ćwiczeniami od 1 do 5 znajdującymi się poniżej przykładów na tej stronie:
https://epodreczniki.pl/a/objetosc-ostroslupa/DmCUsUyIf

Proszę w zeszycie wykonaj teraz zadania 1 – 7 ze strony 201 z podręcznika.
Życzę Wam wytrwałości!

24.03.2020r.

Witam Was.

Proszę przeczytać temat 21 RYWALIZACJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH I ZSRS.
Następnie odpowiedz na pytania 1,2,3 str. 142. Dokonaj analizy tekstu źródłowego ze str. 141 i
odpowiedz na pytania, które znajdują się pod tekstem. Oczywiście pisemnie w zeszycie
przedmiotowym.

Pozdrawiam A. Jurczenia

24.03.2020r.

Temat: Polski patriotyzm.

- Napisz, czym dla Ciebie jest patriotyzm i jaki może się przejawiać w życiu codziennym,
- Przeczytaj tekst "Polski patriotyzm współczesny";
- Podziel tekst na dwie części ze względu na treść i nadaj tym fragmentom tytuły;

https://pistacja.tv/film/mat00523-objetosc-ostroslupa?playlist=589
https://epodreczniki.pl/a/objetosc-ostroslupa/DmCUsUyIf


-  Wykonaj ćw. 3 str. 145;
- Sformułuj definicję współczesnego patriotyzmu.
 - Proszę obejrzeć adaptację "Latarnika" - 24.03.20 o godz. 13.00. na TVP Kultura.

Joanna Popielska

24.03.2020r.





23.03.2020.r



23.03.2020r.

23.03.2020r.
Biologia - klasy: VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIId.
Drodzy Uczniowie!
Zachęcam Was do dalszej pracy w domu i wykonywania poniższych zadań
Temat: Drapieżnictwo. Roślinożerność.
Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku i naucz się:

rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do zdobywania pokarmu,●

wyjaśnić od czego zależy liczba drapieżników i ich ofiar w ekosystemie,●

wskazywać cechy będące przystosowaniami do obrony przed drapieżnikami.●

wyjaśniać zależności pomiędzy rodzajem pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu●

pokarmowego,
podawać przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony przed●

roślinożercami.



Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tego tematu.
W zeszycie przedmiotowym wyjaśnij następujące pojęcia:
- ekosystem,
- pasożyt ( podaj po dwa przykłady pasożytów roślin i zwierząt uwzględniając pasożyty zewnętrzne i
wewnętrzne zwierząt),
- konkurencja.

Pozdrawiam
Magdalena Alama

23.03.2020r.
JĘZYK POLSKI
- Proszę rozwiązać poniższy sprawdzian powtórkowy (ZAŁĄCZNIK NA DOLE STRONY).

23.03.2020r.



20.03.2020r.



RELIGIA
Szczęść Boże. Witam serdecznie uczniów klasy VIIIa
Temat katechezy; Modlitwy błagalne - suplikacje
       Zachęcam was do pełnienia w okresie Wielkiego Postu uczynków pobożnych, szczególnie
modlitwy. Komisja Maryjna Episkopatu Polski w obliczu pandemii apeluje o modlitwę suplikacjami
w intencji oddalenia korona – wirusa.
Co to są suplikacje? Wyjaśnienie pojęcia :
(wpiszcie do zeszytu) Suplikacje to modlitwy błagalne, którymi Kościół  posługuje się w okresie
zagrożenia katastrofami, wojną,plagami.
Prośmy Boga o oddalenie od nas niebezpieczeństwa
(Treść suplikacji wpisać do zeszytu)
Suplikacja

“Święty Boże,
Święty mocny,

Święty a nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami...

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!”

Zadanie domowe dla uczniów.
Nauczcie się modlitwy na pamięć i jak najczęściej ją odmawiajcie.
Katechetka
Teresa Rytych

19.03.2020r.
Kochani Uczniowie!
Jeśli ktoś był dziś wirtualnie na  spacerze  po Centrum  Nauki  Kopernik, proszę opisać krótko swoje
wrażenia ( co Was zafascynowało, zaciekawiło  podczas oglądania, co nowego poznaliście).
Renata Dąbrowska

19.03.2020r.







19.03.2020r.







19.03.2020r.







19.03.2020r.





19. 03.2020r.
 j. angielski

Praca z tekstem
Words: refuse, srtict, disruptive, palm, law, schoolmate, huge, choice, cursive,
Ex. 1 Słuchamy nagrania nie patrząc do tekstu
E. 2 Czytamy pytania w ćwiczeniu 2 str. 70
Ex. 3 Ponownie słuchamy nagrania
Ex. 4 Odpowiadamy na pytania dotyczące tekstu (ćw.2), ustnie i pisemnie
Ex. 5 Ponownie słuchamy nagrania patrząc do książki na tekst, przysłuchujemy się wymowie,
zwłaszcza nowym słówkom
Ex. 6 Czytamy tekst, tłumaczymy
Ex. 7 Czytamy tekst ponownie- na głos
Ex. 8 Odpowiadamy na pytania w zeszycie:
1.What happens when a student is disruptive in your class.
2. In your opinion what are the most important subjects today

18.03.2020r.
FIZYKA
Zapraszam na wirtualny spacer  po Centrum  Nauki  Kopernik, czwartek 19 marca, godz.12.00
Wszystko przygotowane jest tak, abyście mogli również w domu powtórzyć  eksperymenty.



Transmisja odbędzie się na profilu facebookowym Centrum.
Renata Dąbrowska

18.03.2020r.
JĘZYK POLSKI

Temat: Części mowy - powtórzenie.
- Wynotuj podział części mowy odmienne i nieodmienne;
- Dopisz, jakie formy określamy przy poszczególnych częściach mowy;
- Przypomnij sobie wiadomości o imiesłowach;

- Wykonaj ćwiczenia ze stron:
1. epodreczniki.pl > imieslowy-i-ich-rodzaje
2. files.gwo.pl > uploads
    Imiesłowy. Ćwiczenia utrwalające

18.03.2020r.
JĘZYK NIEMIECKI

http://epodreczniki.pl
http://files.gwo.pl


18.03.2020r.



18.03.2020r.

17.03.2020r.

Temat 19 z podręcznika
Odpowiedzi na pytania 1,2,3 ze str. 135 zapisz w zeszycie przedmiotowym.

Temat 22 z podręcznika



Odpowiedzi na pytania 1,2,3,4 ze str. 146 zapisz w zeszycie przedmiotowym.
Agnieszka Jurczenia

17.03.2020r.
JĘZYK ANGIELSKI

To jest link przygotowany przez MEN zawierający zadania do powtórzenia do egzaminu, proszę
znaleźć język angielski  i  powtarzać ,  codziennie rano po godz.9 są nowe zadania a po 14 są
odpowiedzi  .  oczywiście równolegle będziemy przerabiać materiał  8 klasy,  proszę zaglądać na
stronę szkoły w podanych dniach.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtork
owych/

16.03.2020r.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/


16.03.2020r.

16.03.2020r.





16.03.2200r.

25.03.2020r.
01.04.2020r.








