Zadania dla kl. 8
Przedmiot
matematyka

Zadania
Tematy:
1. Rodzaje ostrosłupów
2. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni.
Wprowadzenie
Wykonaj rysunek 4 ostrosłupów oznacz
wierzchołki i nazwij go.
Wykonaj siatkę ostrosłupa o podstawie
kwadratu.

j. polski

Temat:
1.Powtarzamy wiadomości o częściach mowy.
Temat:
2.Czytanie ze zrozumieniem.

Linki
https://pistacja.tv/film/mat
00531-rysowanieostroslupow?playlist=589
https://pistacja.tv/film/mat
00522-rodzajeostroslupow?playlist=589
https://www.grymatematyczne.pl/tabliczka
-mnozenia-nowa.html
Zadania →
http://soswdobroszyce.pl/i
mages/sam-uzupelnij-luki-6scalone_1.pdf

Przeczytaj tekst->
http://soswdobroszyce.pl/i
mages/Przeczytaj_tekst_RO
WER_i_wykonaj_zadania_1_
1.pdf

j. rosyjski

Tłumaczenie krótkiego tekstu dotyczącego
rodziny z wykorzystaniem translatora.
(członkowie najbliższej rodziny).

geografia

Temat : Strefy klimatyczne i roślinność
Ameryki
Na podstawie dostępnych źródeł informacji,
sporządź notatkę. W notatce powinno zawierać
się wyjaśnienie następujących terminów:
klimat równikowy wilgotny, klimat
zwrotnikowy suchy, klimat umiarkowany
chłodny kontynentalny , klimat
okołobiegunowy subpolarny. Na podstawi
mapy ogólno geograficznej wpisz do zeszytu
po trzy nazwy dużych rzek Ameryki Północnej
i Ameryki Południowej.

biologia

Temat: PASOŻYTNICTWO
Notatka → Poniżej

https://epodreczniki.pl/a/a
meryka-polnocna-iameryka-poludniowa--zroznicowanieludnosci/DdifsCgpe

Zeszyt ćwiczeń → str. 6162
https://lookaside.fbsbx.com
/file/zeszyt-cwiczen-pulszycia-klasa-8-zadania-namarzec-

kwiecien.pdf?token=AWxBt1
NgR77bIl2vWOmR5nTFldSU
MMhM_eHELlSDN9RSVhWc
oCvkVAdTCzbVqaWeLsvzVRUo4IVB3lsCza6WXhArhYwT
nDHCpoYvd9oULaydYzJ3kEdEIovI4Er4N1dIIf
757CUJxPw0WxRlP9j2B76nn
rQ97PqsW7Lewh7mnM0w

historia

39. Temat: Polski październik.
Początkowo śmierć Stalina w 1953 roku nie
zmieniał sytuacji w Polsce. Stopniowo jednak
zaczęto domagać się zmian. W 1956 roku
podczas wizyty w Moskwie umiera Bierut. 28
czerwca 1956 roku dochodzi do strajku i
zamieszek w Poznaniu (Poznański Czerwiec),
interweniuje wojsko. Urząd Bezpieczeństwa
przemianowano na Służbę Bezpieczeństwa.
Do władzy dochodzi Władysław Gomułka.
Zrezygnowano z kolektywizacji rolnictwa,
uchwalono amnestię, rehabilitowano
niesłusznie oskarżonych w czasach
stalinowskich. Po wyborach ponownie zaczęto
ograniczać swobody obywatelskie, zamykano
gazet, wprowadzono zaostrzoną cenzurę.
40. Temat: PRL w latach 1956 – 1970.
Rządy Władysława Gomułki przyniosły
odejście od represji i kontroli, zwano je „małą
stabilizacją”. Rozwijała się kultura (sukcesy
odnosiła tzw. polska szkoła filmowa –
Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Jerzy Has).
W polityce zagranicznej RFN pod rządami
Willego Brandta uznało 7 grudnia 1970 roku
zachodnią granicę Polski. Gomułka wznowił
walkę z Kościołem katolickim. W 1965 roku
polscy biskupi kierują orędzie do biskupów
niemieckich ( „wybaczamy i prosimy o
wybaczenie”). Zaczęła tworzyć się opozycja
(Antoni Słonimski, Jacek Kuroń, Karol
Modzelewski). W marcu 1968 roku wybuchły
protesty studenckie po odwołaniu spektaklu
„Dziady” – brutalnie stłumione. 12 grudnia
1970 roku wybuchł strajk w Stoczni
Gdańskiej. Wojsko ostrzelało robotników.
Moskwa odsunęła Gomułkę i zastąpiła go
Edwardem Gierkiem.

Materiały:
https://www.youtube.com/
watch?v=9-8E6jsGJww
Zad. Przepisać notatki
i wkleić zdjęcia:
Władysław Gomułka
https://pl.wikipedia.org/wi
ki/W%C5%82adys%C5%
82aw_Gomu%C5%82ka

Materiały:

Zad. Przepisać notatki
i wkleić zdjęcia:
https://www.youtube.com/
watch?v=5zntvEP2Kjg
https://www.youtube.com/
watch?v=SmrwH7CVI8o
Antoni Słonimski
https://pl.wikipedia.org/wi
ki/Antoni_S%C5%82onim
ski
Jacek Kuroń i Karol
Modzelewski
https://wiadomosci.onet.pl
/kraj/55-lat-temu-kuron-imodzelewski-oglosili-listotwarty-do-partiipzpr/f1yjrcj

wos

47-48. Organizacje pozarządowe.
Konstytucja gwarantuje obywatelom prawom
do swobodnego zrzeszania się. Zbiorowość
obywateli działający dla wspólnego dobra z
własnej inicjatywy określamy mianem
społeczeństwa obywatelskiego. Obywatele,
aby łatwiej realizować swoje zamierzenia,
zakładają fundacje i stowarzyszenia. Wiele
organizacji zrzesza młodych ludzi: Związek
Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa
Rzeczpospolitej, Związek Młodzieży
Wiejskiej.
Obywatele zrzeszają się też w związkach
zawodowych, których zadaniem jest dbanie o
interesy pracowników. Prowadzą one
negocjacje z pracodawcą, organizują strajki,
opiniują projekty ustaw.

chemia

Materiały:
https://www.youtube.com/
watch?v=s4rVVcitvLQ
https://www.youtube.com/
watch?v=KStiNNlAhmk
Zadania: Przepisz notatkę.
Znajdź przykłady 2
organizacji
pozarządowych (wklej ich
znaki/logo i krótko opisz
czym się zajmują).

Napisz na w zeszycie/ na kartce symbole
następujących pierwiastków chemicznych:
TLENZŁOTOWĘGIELWAPŃŻELAZOWODÓRHELRTĘĆAZOTSIARKACYNK-

Zadania wyślij na email:
przemyslaw.kwiecien@op.pl
fizyka

Temat : Zjawiska cienia i półcienia
Cień to obszar, do którego światło nie
dochodzi z powodu nie przezroczystej

https://www.youtube.com/
watch?v=Lg5O1u8e8-E

przeszkody znajdującej się na drodze promieni
światła.
Jeżeli przedmiot oświetlany jest dwoma
źródłami światła, to półcień jest obszarem, na
który pada światło tylko z jednego z nich.
edb

Wpisz do zeszytu/ na kartkę numery alarmowe
do służb ratowniczych. Napisz co to jest
łańcuch życia. Informacje znajdziesz w linku
obok.

https://epodreczniki.pl/a/pi
erwsza-pomoc--podstawy/D1D9zb1w9

Zrób zdjęcie wykonanemu zadaniu i wyślij na
email: przemyslaw.kwiecien@op.pl
informatyka

Temat: Wstawianie tabel i wykresów arkusza
kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

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

W-F

GRA PLANSZOWA – WYKONUJ
ĆWICZENIA ABY DOTRZEĆ DO METY.

https://drive.google.com/fi
le/d/1bmIdUJSvnMWgV2
Uu8fGfFZc591B24b9H/vi
ew?usp=sharing

ZAGRAJ W GRĘ ZE ZNAJOMYMI,
RODZINĄ. POTRZEBUJESZ JEDNĄ
KOSTKĘ A DLA KAŻDEGO GRACZA
PIONEK.
Zasady ustal przed grą samemu lub skorzystaj z
mojej propozycji:
1. Rzuć kostką, przesuń pionek o ilość oczek
jaką pokazała kostka.
2.Wykonaj zadanie (za rezygnacje z zadania
cofasz się o 5 pól za próbę wykonania ale nie
dokończenie ćwiczenia cofasz się o 3 pola)
3.Ruch ma kolejna osoba.
4.Gra kończy się gdy pierwsza osoba dotrze do
mety. Ta osoba jest zwycięzcą, pozostali
(przegrani) wykonują dodatkowe zadanie
(możecie ustalić przed grą co to będzie) np.
robią obiad, idą po zakupy, sprzątają dom itp.
Zagraj w grę co najmniej 3 razy w tygodniu.
Zrób zdjęcie w trakcie gry i wyślij je na emalia:
przemyslaw.kwiecien@op.pl
PASOŻYTNICTWO

Pasożytnictwo polega na tym że jeden organizm pasożyt żyje kosztem drugiego organizmu-żywiciela.
Przykład Pijawki , pchły ,kleszcze odżywiają się krwią kręgowców.

Pasożyty można podzielić na zewnętrzne żyją na powierzchni ciała swoich żywicieli np: kleszcze,
pijawki, pchły, wszy.
Pasożyty wewnętrzne żyją wewnątrz ciała swoich żywicieli np tasiemiec , owsiki, glisty ludzkie.
.Pasożyty osłabiają i zatruwają organizm żywiciela. Przenoszą też groźne choroby np kleszcze
boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu.
Narządy czepne
pasożyty zewnętrzne mają odnóża lub przyssawki dzięki którym utrzymują się na powierzchni ciała
żywiciela
pasożyty wewnętrzne mają haczyki które umożliwiają im utrzymywanie się w ciele żywiciela
Sposoby pobierania pokarmu
Pasożyty zewnętrzne mają aparaty gębowe które przebijają skórę żywiciela
Pasożyty wewnętrzne pobierają pokarm całą powierzchnią ciała
Pasożyty upraw oraz zwierząt gospodarskich zazwyczaj przynoszą człowiekowi straty. Np buławinka
czerwona jest pasożytem traw i zbóż . Grzyb te powoduje silne zatrucia ludzi i zwierząt.

