
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

28.04.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

grupa dziewcząt 

Temat: Giving directions- podajemy kierunki.  

Strona 85 

Zadanie 1- wykonaj w zeszycie. 

Zadanie 2- zapisz brakujące miejsce w zeszycie. 

Poniższy filmik pomoże w zrozumieniu pytań i odpowiedzi na temat kierunków. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JFqKRUB2vc 

zadanie 4- przeczytaj dialog i postaraj się zrozumieć. 

Zadanie 6 – dla chętnych. 

Zadanie 8- napisz brakujący fragment do zeszytu. 

Homework- narysuj mini mapkę z wybranymi  miejscami na niej (jak w zad. 2) i napisz 2 

dialogi. Osoba A pyta o drogę do jakiegoś miejsca, osoba B opisuje trasę na podstawie mapki. 

Zadanie na ocenę, termin do czwartku 30.04. 

 

8 grupa chłopców  

Temat: Holiday words- słownictwo związane z wakacjami. 

Strona 86-87 

Zadanie 2- pomoże słownictwo ze strony 91 (travelling and transport). 

Zadanie 3 

Zadanie 4a 

Zadanie 4b – dla chętnych 

Zadanie 5 

Zadanie 6 

Tym razem nic nie odsyłacie, pracujecie z książką i zeszytem. Good luck! 

 

RELIGIA 

https://view.genial.ly/5e9718b3898eea0db7146ebf/presentation-dobry-
pasterz?fbclid=IwAR1jCRL7n29Fzr5YtumM4SqxdLIucOWSvWPBHJtxZAIXXbeFBjGx_ngMkbo 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JFqKRUB2vc
https://view.genial.ly/5e9718b3898eea0db7146ebf/presentation-dobry-pasterz?fbclid=IwAR1jCRL7n29Fzr5YtumM4SqxdLIucOWSvWPBHJtxZAIXXbeFBjGx_ngMkbo
https://view.genial.ly/5e9718b3898eea0db7146ebf/presentation-dobry-pasterz?fbclid=IwAR1jCRL7n29Fzr5YtumM4SqxdLIucOWSvWPBHJtxZAIXXbeFBjGx_ngMkbo


CHEMIA 

Temat:  Budowa i występowanie białek  

Nauczysz się 

 jakie pierwiastki wchodzą w skład białek; 
 czym są białka; 
 wskazywać, w jakich produktach spożywczych występują białka; 
 podawać znaczenie białek w organizmie. 

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 196 - 200 oraz z informacjami pod linkiem 

https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/D1GxRoLpt  

Białka to związki wielkocząsteczkowe zbudowane z reszt aminokwasowych połączonych 
wiązaniami peptydowymi. Stanowią podstawowy materiał budulcowy tkanek. Głównymi 
pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są: węgiel, wodór, tlen i azot. Białka mogą 
również zawierać inne pierwiastki, m.in. siarkę, fosfor, rzadziej miedź, magnez i żelazo 

Wiązanie peptydowe  

 

Łańcuch białkowy można opisać ogólnym wzorem: 

 
 

https://epodreczniki.pl/a/bialka---budowa/D1GxRoLpt


Łańcuchy białkowe mogą mieć różną strukturę przestrzenną, m.in. skręcają się w spirale lub 
wstęgi. 

 

 

Notatka  

1. Cząsteczki wszystkich białek są zbudowane głównie z atomów czterech pierwiastków: 
węgla, wodoru, tlenu i azotu. W skład niektórych białek mogą wchodzić atomy siarki, 
fosforu i inne pierwiastki. 

2. Podstawowymi elementami budującymi białka są aminokwasy. 
3. Białka to wielkocząsteczkowe związki chemiczne, zbudowane z reszt 

aminokwasowych połączonych wiązaniami peptydowymi. 
4. Białka są głównym składnikiem budulcowym organizmów. Pełnią funkcje: budulcowe, 

transportowe, regulujące. 
5. Źródłem białka zwierzęcego są m.in. jajka, nabiał, mięso, ryby, a roślinnego – 

produkty zbożowe oraz rośliny strączkowe, np. fasola, soja i soczewica. 

 



Wiązanie peptydowe  

 

Zadanie 

Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń 

Zad 9, 10 str. 112  oraz  13,14,15 – str. 114 

NIE WYSYŁAJ ZROBIONYCH ZADAŃ 

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁA LEKCJE NA KRÓTKI  TEST  O TŁUSZCZACH  

 

GEOGRAFIA 

Temat: Podsumowanie wiadomości o Australii 

Sydney – największe miasto Australii; na pierwszym planie słynny budynek opery 

 

 

 



Wiadomości utrwalisz pod linkiem oraz korzystając z tematów w podręczniku . 

1. Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. 

2. Ludność i gospodarka Australii.  

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy  

 

Uzupełnij zadania z zeszytu ćwiczeń str. 75,76,77 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH  ZADAŃ 

 

ALE….  

Dołącz się do gry jako uczeń na stronie  
 
https://quizizz.com/join?gc=984454  

 
Pamiętaj zaloguj się swoimi danymi   ( imieniem i nazwiskiem).  

Jest to  kartkówka o Australii .  

Termin do wykonania do czwartku 05.05 do godziny 9.00.   

        Życzę powodzenia  

 

https://epodreczniki.pl/a/australia---srodowisko-przyrodnicze-cechy-gospodarki/Dz9x43ZOy
https://quizizz.com/join?gc=984454

