
Treści mogące sprawiać trudności zostaną wyjaśnione po powrocie do szkoły 

 

Język polski  

1. Temat: W przerażającej bajce – G. Orwell „ Folwark zwierzęcy”. 

 Przeczytaj tekst s. 194 

 Napisz notatkę z podręcznika Kontekst s. 196 

 Przepisz Nowa wiadomość / s.195 

 Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, s. 196 

 Odpowiedz pisemnie na pytania: 

 Czym powinno się charakteryzować idealne społeczeństwo? 

 Czy można stworzyć idealne społeczeństwo, w którym „wszystko będzie 

szło jak w zegarku”? 

2. Temat: Czy fantasy ma granice? – V. Roth „Wierna” 

 Przeczytaj tekst s. 198 

 Przerysuj schemat metaplanu do zeszytu i uzupełnij zgodnie z poniższą 

instrukcją. 

Temat: 

Jak było? Jak powinno być? 

Dlaczego nie było tak, jak być powinno? 

Wnioski: 

 

 Temat: Na czym polegał eksperyment i dlaczego się nie powiódł? 

 Jak było? – opis funkcjonowania społeczności przed wprowadzeniem 

eksperymentu, 

 Jak powinno być? – opis powodów wprowadzania modyfikacji genowej i celu, 

do którego miała ona doprowadzić, 

 Dlaczego nie było tak, jak być powinno? – opis sytuacji, która nastała po 

modyfikacji genów, 

 Wnioski: - wyjaśnienie, dlaczego eksperyment się nie powiódł. 

 Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 6, 7 /s. 200. 

3. Temat: Powtórzmy wiedzę o częściach zdania. 



 Napisz notatkę, s. 208 – 209 

 Wykonaj pisemnie ćwiczenia: 3, 4, 5, 6a /s. 210 oraz 7a,b, 9, 10a. 

4. Przygotuj się do wypracowania klasowego z lektury pt. „Quo vadis”. 

Życzę moim wspaniałym uczniom owocnej pracy!! 

 

HISTORIA  
 
TEMATYKA: 

1. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI- POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. 

(STRONY 198-199) 

2. POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE. (STRONY 202-206) 

3. POWSTANIE SOLIDARNOŚCI.(STRONY 207-211) 

4. STAN WOJENNY I SCHYŁEK PRL.(STRONA 212-215) 

 
Zagadnienia do lekcji powtórzeniowej: 
Po II wojnie światowej, na skutek ustaleń zawartych na konferencji w Poczdamie  (17 
lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 ), granice Polski zostały przesunięte na zachód. W efekcie 
Polska utraciła Kresy Wschodnie oraz – położone za linią Curzona (Linia Curzona – 
proponowana linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich opisana w nocie z 
dnia 11 lipca 1920 roku, wystosowanej przez brytyjskiego Ministra Spraw 
Zagranicznych lorda George'a Curzona do Ludowego Komisarza Spraw 
Zagranicznych RFSRR Gieorgija Cziczerina.)–Lwów i Wilno. W zamian w granicach 
kraju znalazły się tereny określane mianem Ziem Odzyskanych, z których 
najcenniejszy gospodarczo był Śląsk.  
 PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa  
WiN – Wolność i Niezawisłość   
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza  
MO – Milicja Obywatelska  
PPR – Polska Partia Robotnicza  
UB – Urząd Bezpieczeństwa  
W wyniku II wojny światowej Polska stała się państwem niemal jednonarodowym, a 
więc pozbawionym mniejszości narodowych.   
Na skutek Holokaustu dramatycznie spadła liczba zamieszkujących w niej Żydów, 
Niemcy zostali wysiedleni zgodnie z postanowieniami z Poczdamu, z kolei nieliczni po 
zmianie granic Ukraińcy i Łemkowie zostali rozproszeni po kraju w ramach akcji 
„Wisła”. 
WYDARZENIE CHRONOLOGICZNIE PIERWSZE I CHRONOLOGICZNIE 
OSTATNIE 

 



 

 
 

 
POJĘCIA DO ZAPAMIĘTANIA:  

 KOLEKTYWIZACJA,  

 BITWA O HANDEL,  

 REFORMA ROLNA,  

 PLAN SZEŚCIOLETNI,  

 OKREŚLENIE MAŁA STABILIZACJA,  

 SOCREALIZM. 

j. angielski   
 

PODRĘCZNIK 

Str. 68 ćw. 2 słownictwo do zeszytu 

Str. 69 ćw. 4 wyrażenia do zeszytu 

Str. 70 słownictwo do zeszytu, ćw. 2 pisemnie w zeszycie 

Str. 71 ćw. 3,4 pisemnie w zeszycie 

Str. 72 ćw. 1 słownictwo do zeszytu 

Str. 73 ćw. 2,3 pisemnie w zeszycie 

ZESZYT ĆWICZEŃ 

str. 24 ćw. 1-4,  

str. 25 ćw. 1,4,5 

str. 26 ćw. 1,2 



str. 27 wszystkie ćwiczenia 

 

BIOLOGIA 
Praca zadana dla uczniów klasy VIII 

1. Pasożytnictwo  

Treści nauczania: 

• pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne, 

• przystosowanie organizmów do pasożytnictwa, 

• znaczenie pasożytów. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 107-110 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 61-64 

Uzupełnij KARTĘ PRACY  

 

 

 

KARTA PRACY 

Pasożytnictwo 
1. Zaklasyfikuj wymienione pasożyty do zewnętrznych lub wewnętrznych. Połącz liniami 
nazwy pasożytów z odpowiednimi pojęciami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Określ, które z podanych przykładów przystosowań organizmów dotyczą pasożytów 
zewnętrznych, a które – pasożytów wewnętrznych. Wpisz przy każdej informacji 
odpowiednią nazwę. 

Obecność odnóży czepnych lub przyssawek: …………………………………… 

Posiadanie specjalnych aparatów czepnych umożliwiających przebicie skóry: 
…………………………………… 

Brak narządów zmysłów: …………………………………… 

Wytwarzanie substancji znieczulających: …………………………………… 

Pobieranie pokarmu całą powierzchnią ciała: …………………………………… 

 

3. Uzupełnij tabelę. Porównaj tasiemce i pijawki. 

 

 

 
Tasiemce Pijawki 

Typ pasożyta 

 

 

pchła 

owsik 

pasożyt wewnętrzny 

 

glista ludzka pasożyt wewnętrzny 

kleszcz 

pijawka 



Środowisko życia 

 

 

Kształt ciała 

 

 

Rodzaj pobieranego 

pokarmu 

 

 

Przystosowanie 
do pasożytniczego 

trybu życia 

 

 

 

 

2. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami 

Treści nauczania: 

• dwa rodzaje mutualizmu: symbioza i protokooperacja, 

• komensalizm. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 111-115 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 65-68 

Polecenie 1 

W miejsca wykropkowane wpisz nazwy zależności nieantagonistycznych. 

a) ............................. b) ............................. c) .................................. 

Polecenie 2 

Podaj definicje wymienionych zależności: 

a) ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

b) ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Polecenie podsumowujące 

Uzupełnij zdania, wpisując w miejsca wykropkowane brakujące wyrazy. 

Zależności nieantagonistyczne polegają na tym, że populacje nie wyrządzają 

sobie ........................, mogą natomiast odnosić ................................. ze współpracy. 

Komensalizm nazywany jest też ......................................., ponieważ często polega na tym, 

że osobniki jednej populacji zwane ............................. zjadają resztki pożywienia 

pozostawione przez ......................................... Komensal odnosi .............................., natomiast 

dla gospodarza zależność ta jest ................................... 

Protokooperacja jest odmianą ...................................., która jednak nie jest ścisła 

i może występować ........................... Tym właśnie różni się od ..................................., 

który jest ........................... ścisłą i konieczną do przeżycia 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  

TEMATY: 

1. JAK DZIAŁA PARLAMENT? (ciąg dalszy tematu strony: 134-139) 



2. WŁADZA WYKONAWCZA- PREZYDENT I RZĄD.(temat strona 140-145) 

3. PREZYDENT I RADA MINISTRÓW- UPRAWNIENIA, SPOSÓB 

POWOŁYWANIA.( temat strona 140-145) 

4. WŁADZA SĄDOWNICZA: SĄDY I TRYBUNAŁY.(strona 146-151) 

Zadania do tematów: 

 



 

 



 

 



 

Matematyka 

Zajęcia z matematyki odbywać się będą poprzez Internet. Klasa ma utworzoną grupę i tam są 

podawane konkretne zagadnienia z jednoczesnym ich omawianiem za pomocą videorozmowy 

w aplikacji Messenger. 

 

Geografia 
         1.Ludność Ameryki; str.122-125 

              Ćwiczenia 1-3 str.125 

        2 Urbanizacja w Ameryce; str.126-131 

              Ćwiczenia 1-2 str.131 

 


