
Nauka zdalna 26-30.10.2020 

Język polski 

T 1,2. Konsekwencje przemijania- emocje podmiotu lirycznego w wierszu ,,Nic dwa razy''. 

-Zapiszcie- po dwa przykłady -pozytywnych i negatywnych -konsekwencji przemijania.  

-Przeczytajcie wiersz W. Szymborskiej (może posłuchacie go na You Tubie)-,,Nic dwa razy się nie 

zdarza'' wykon. D.Adamik, (Janusz Gast) lub Maanam ,,NIC DWA RAZY''. 

-Wyszukaj w wierszu i zapisz w zeszycie  śr. poetyckie: epitet, pytanie retoryczne, porównanie, 

anafora, apostrofa, przenośnia.  

-Zapisz, w jakich ,znanych ci, utworach poruszono także temat przemijania. 

-W zeszycie napisz opowiadanie z dialogiem pt. ,,Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy".  

 

T 3. Krótka historia muzyki.  

-Przeczytaj zapisy na str. 70-73 

-Sporządz notatkę nt. historii muzyki na przestrzeni wieków. 

-Napisz, jakiej muzyki lubisz słuchać Uzasadnij wybór-zwróć uwagę na spójność wypowiedzi.  

 

T 4i5. Przepis na życie- intencje osoby mówiącej w wierszu ,,Żeby ci czasem nie zaszkodziło''. 

-Wyjaśnij pojęcie - ironia- 

-Przeczytaj wiersz, zastanów się -jak odczytać  tytuł- ironicznie czy może poważnie? 

-Zapisz (3-4) zasady , którymi należy kierować się w życiu .  

-Zapisz, co to jest opinia, a co to jest fakt ( str. 67). 

-Wyjaśnij pojęcia :subiektywny, obiektywny.  

-Przeczytaj na str. 68 Nową wiadomość.  

 

DLA CHĘTNYCH: ćw. 2 str. 67. 

 

Wszystkich zapisów należy dokonać w zeszycie i nie odsyłać . Zapisy zostaną sprawdzone po powrocie 

do szkoły . Odesłać należy tylko wykonane ZADANIE DLA CHĘTNYCH do piątku tego tygodnia na adres 

e.wicher@interia.pl 

 

Matematyka 

T: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem równań. 

• Podręcznik str.55 zad.23,25,26 

T: Przekształcanie wzorów. 

• Podręcznik str. 53 zad.9 oraz str.68 zad.27 

T: Proporcje. 

• Przeczytaj informacje dotyczące proporcji w podręczniku str.57-58 i jeśli chcesz to obejrzyj 
dodatkowo film pana Tomasza Gwiazdy „Proporcje” - link  i zrób zadania 1,2,3a w 
ćwiczeniach str.24 

T: Proporcje- rozwiązywanie zadań. 

• Podręcznik str.58 zad.2(f dla chętnych) i w ćwiczeniach str.25. 

Zadań nie odsyłamy, omówimy je i sprawdzimy na lekcjach online w przyszłym tygodniu. 

https://poczta.o2.pl/d/
https://www.youtube.com/watch?v=BpxhX_4x7rU


 

Język angielski 

Grupa p. Joli 

Rozdział 3 – „Edukacja”. 

1. Topic: „Edukacja”- ćwiczenia. 

➢ Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń. 

➢ Powtórz słownictwo ze str. 22 w podręczniku. 

2. Topic: Wyrażanie opinii- użyteczne zwroty. 

➢ W podręczniku na str. 25 wykonaj ćw. 2 „Phrase Box”- Dopasuj nagłówki do poszczególnych 

zwrotów. Przepisz do zeszytu i przetłumacz. Tłumaczenie znajdziesz na str. 184- proszę się 

tego nauczyć. 

➢ W ćw. 6 na str. 25 znajdują się cztery wypowiedzi- wyraź swoją opinię pisemnie w zeszycie. 

3. Topic: Halloween.  

➢ Proszę o przypomnienie podstawowych zwyczajów oraz typowego  świątecznego słownictwa 

w trakcie rozwiązywania quizu obrazkowego oraz krzyżówki.  

gra językowa nr1 - link 

gra językowa nr2 - link 

Efekty Waszej pracy zostaną omówione w następnym tygodniu. 

Grupa p. Eweliny 

Rozdział 4 – „Praca”. 

1. Proszę o zapoznanie się z tekstem z podręcznika na str. 32 i wykonanie związanych z nim zadań: 

zad. 3 i 4 str. 32 (podręcznik) oraz zad. 1,2,3 („Reading”) str. 15 (zeszyt ćwiczeń). 

2. Zgłębiając słownictwo dotyczące preferencji zawodowych proszę o przeanalizowanie użytecznych 

zwrotów w sekcji „Phrase Box” na str. 33 w podręczniku, a następnie o wykonanie zad. 3,4,6 z tej 

samej strony.   

 3. Zbliża się Halloween. Proszę o przypomnienie podstawowych zwyczajów oraz typowego  

świątecznego słownictwa w trakcie rozwiązywania quizu obrazkowego oraz krzyżówki.  

gra językowa nr1 - link 

gra językowa nr2 - link 

Efekty Waszej pracy zostaną omówione w następnym tygodniu. 

 

Język niemiecki 

Proszę przeczytać i dopasować teksty do diagramów ćw.2 str.37 w podręczniku oraz w ćwiczeniach 

opisać tylko Patrika z  ćw.3 str.21. (np. Andreas surft im Internet sehr gern.) 

 

Fizyka 

Temat: Opór elektryczny- rozwiązywanie zadań 

 

https://learningapps.org/4005029
https://learningapps.org/4023527
https://learningapps.org/4005029
https://learningapps.org/4023527


Na ostatniej lekcji wprowadziłam i opisałam wzór na opór elektryczny, rozwiązywaliśmy część zadań z 

podręcznika, dzisiaj chciałabym aby dokończyć zadania z tego tematu. 

Zad.1 Przez żaróweczkę podłączoną do źródła o napięciu 3V płynie prąd elektryczny o natężeniu 0,25 

A. Ile wynosi oporność żaróweczki? 

Zad.2 Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez żaróweczkę o oporności 15Ω podłączoną 

do źródła napięcia 4,5 V 

Zad.3 Ile wynosi napięcie na końcach grzałki czajnika elektrycznego o oporności 25Ω, gdy przez 

grzałkę płynie prąd elektryczny o natężeniu 8 A. 

Zad.4 Do końców przewodu o oporności 50Ω przyłożono napięcie 100 V. Jaki ładunek przepłynie 

przez ten przewód w czasie 2 minut. 

zad.5 Oblicz oporność przewodu, przez który w czasie 40 s pod napięciem 220 V przepływa ładunek 

1760 C. 

Rozwiązania zadań sprawdzimy w przyszłym tygodniu przy łączeniu online. 

 

Geografia  

• Proszę przeczytać temat lekcji ,,Środowisko przyrodnicze Afryki”. Z historii Z wosu  

Historia 

• Proszę powtórzyć temat: Dwie okupacje i Władze polskie na uchodźstwie. 

WOS 

• Proszę powtórzyć temat: Prawa człowieka. 

 

Informatyka i Technika 

• Zadania i ćwiczenia do wykonania znajdziecie na swoim e-mailu 

 

Religia 

• Proszę zapoznać się z prezentacją:  

__PLIK_482__ 

 

Wychowanie fizyczne 

• W bieżącym tygodniu proponujemy skorzystać jeszcze z pogody i w godzinach 

popołudniowych aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu: jazda na rowerze, 

rolkach, hulajnodze, spacery, itp. 

 


