Klasa 8
Przedmiot

zadanie

link

matematyka

Powtórki z matematyki wg wykazu z linku obok.
Każdy podpunkt, który się podświetla można
otworzyć i trenować rozwiązywanie zadań.

https://epodreczniki.pl/b/odkryjzrozum-zastosuj/PEc4RsM3J
https://www.matzoo.pl/klasa8
trening powtórkowy
z poszczególnych działów
programowych
https://szaloneliczby.pl/klasa-6/

j. polski

j. rosyjski

historia

Oglądnij adaptację lektury pt.” Pan Tadeusz”
Zapoznaj się z opracowaniem lektury:
Przeczytaj streszczenie lektury.
Podaj czas i miejsce wydarzeń.
Wypisz bohaterów i scharakteryzuj ich.
Przyjrzyj się przedstawionym w lekturze
obyczajom szlacheckim.
Ponadto doskonal czytanie ze zrozumieniem,
powtórz wiadomości o częściach mowy i zdania.

Lektury.gov.pl
Lektury można obejrzeć na
kanale TVP Kultura

Utrwalanie wiadomości. Zagadnienie 1. Położenie
Rosji na mapie świata-największe miasta, państwa
sąsiadujące z Rosją.
Zagadnienie 2 Miejsca ciekawe turystycznewyszukiwanie informacji z Internetu
37. Temat: Powojenna odbudowa.
W wyniku II wojny światowej Polska stała się
najbardziej zrujnowanym państwem europy.
Zagospodarowaniem Ziem Odzyskanych
zajmowało się Ministerstwo Ziem Odzyskanych.
Zasiedlaniu bardzo często towarzyszyło
szabrownictwo (rabunek dóbr poniemieckich).
Przeprowadzono reformę rolną (rozparcelowano
lub przejęto gospodarstwa powyżej 50ha). Od
stycznia 1946 roku trwał proces nacjonalizacji
przemysłu – przejmowania przez państwo
przedsiębiorstw. Wkrótce komuniści rozpoczęli też
tzw. bitwę o handel, zamykano prywatne sklepy.
W 1945 roku powstał Centralny Urząd
Planowania. W 1947 roku rozpoczęto realizacje
tzw. planu trzyletniego. Był to jedyny plan
powojenny zakończony realnym sukcesem.
38. Temat: Polska w czasach stalinizmu.
W 1947 roku doszło do zjednoczenia PPS i PPR,
powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(PZPR) a Polska stała się państwem o systemie
monopartyjnym. Na czele partii i państwa stanął
Bolesław Bierut. Rzeczywistą władze sprawował

Zapisz notatkę w zeszycie.
https://www.youtube.com/watch
?v=sDM9RcN_Ba8

jednak Stalin. W gospodarce wprowadzono system
centralnego sterowania. Plan sześcioletni
zakładał rozwój przemysłu ciężkiego, Polska stała
się państwem zindustrializowanym. Propagowano
tworzenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
i Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). 22
lipca 1952 roku wprowadzono konstytucję
stalinowską – Polska stała się Polską
Rzeczpospolitą Ludową (PRL), orła w godle
pozbawiono korony, odrzucono trójpodział władzy.
Wzmogła się także walka z kościołem
(aresztowanie biskupa Kaczmarka,
internowanie kardynała Wyszyńskiego).
WOS

45-46. Sądy i trybunały.
Zapisz notatkę w zeszycie.
Władza sądownicza czuwa nad przestrzeganiem
przepisów prawnych. W konstytucji zapisano, że
sprawują ją sądy i trybunały, które są niezależne
od innych władz. Ich działalność, polegająca na
osądzaniu przestępstw i rozstrzyganiu sporów
nazywamy wymiarem sprawiedliwości. Sędziowie
powinni być bezstronni, niezawiśli. Przysługuje
im także immunitet oraz prawo nieusuwalności.
W procesach biorą udział także prokuratorzy
i obrońcy.
Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest
badanie zgodności aktów prawnych z konstytucją.
Rozpatruje on także skargi konstytucyjne
wnoszone przez obywateli. Przed Trybunałem
Stanu odpowiadają najwyżsi urzędnicy państwowi.
Lekcja 1. Drapieżnictwo i roślinożerność
Nauczę się: rozpoznawać i omawiać
przystosowania zwierząt do zdobywania
pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba
drapieżników i ich ofiar w
ekosystemie; wskazywać cechy będące
przystosowaniami do obrony przed
drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy
rodzajem pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a
budową układu pokarmowego; podawać przykłady
i rozpoznawać cechy roślin będące
przystosowaniami do obrony przed roślinożercami.

https://epodreczniki.pl/a/zjadaja
cy-i-zjadani/D17dzZ3q5

geografia

Na podstawie dostępnych źródeł informacji,
sporządź notatkę. W notatce powinno zawierać się
wyjaśnienie następujących terminów: tornado,
cylkon tropikalny i ich skutki.

http://geografia24.pl/tornada-icyklony-tropikalne-w-amerycepolnocnej/

fizyka

Zapoznać się z tematem Właściwości magnesów
trwałych.

biologia

https://opracowania.pl/opracowa
nia/biologia/wzajemnestosunki-miedzy-populacjamistosunkiantagonistyczne,oid,2205

https://www.youtube.com/watch

?v=QbUg2RrFNEk
https://www.youtube.com/watch
?v=SnvXd8prN6E
informatyka
W-F

chemia

edukacja dla
bezpiecz.

W miarę możliwości ćwiczyć umiejętność pisania
na komputerze.
Wykonuj codziennie ćwiczenia zgodnie z instrukcją
(wystarczy kliknąć w link)

Obejrzyj przynajmniej 3 wybrane przez Ciebie
filmy z serii „Poziom EASY - ogarnij chemię w
szkole podstawowej z Panem Belfrem”
na platformie „youtube”
Zapoznaj się z epidemiologicznym zaleceniami
WHO

https://wordwall.net/pl/resource/
893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu%c4%87wiczenia
https://www.youtube.com/playli
st?list=PLxoIyprJAUqn4zmATLpjAGYQziOwfyj9
https://www.pzh.gov.pl/jakuchronic-sie-przedkoronawirusem-infografikiswiatowej-organizacji-zdrowiawho/

