
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

7.05.2020 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej 
sylwetki - ćw. stabilizacyjne. Link do ćwiczeń: 
https://www.youtube.com/watch?v=xM6tB8e4mcE 

Temat: Siatkarskie koło treningowe. W tym tygodniu ćwiczymy na kole fortuny z piłką 
(może być piłka gumowa). 
Link do ćwiczeń: https://wordwall.net/resource/1305034/siatkarskie-koło-treningowe 
 

ZADANIA 
 

1. Wymień po 3 dyscypliny sportowe letnie i zimowe. Do każdej dyscypliny dodaj po 
trzech znanych sportowców, którzy w tej dyscyplinie biorą lub brali udział. 

2. Wymień konkurencje czwórboju lekkoatletycznego oraz trójboju lekkoatletycznego. 
Napisz czym się różnią. 

 
Prace do 15 maja przesyłamy na adres  szkola1rudnik@gmail.com, tytuł wiadomości: 8 wf, w 
treści wpisujemy imię i nazwisko.  
 
 

JĘZYK ANGIELSKI 

gr. dziewcząt 

Proszę o wykonanie testu podsumowującego 8 rozdział i odesłanie go do 11.05.2020.  

Test możecie skopiować, wydrukować lub jak wolicie i wpisywać rozwiązania na gotowym 

wzorze.  

Imię, nazwisko, klasa __________________________________ 

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty 
Unit 8 Test A 
Gramatyka 
 

1  Napisz przymiotniki podane w nawiasach w stopniu  

równym, wyższym lub najwyższym. 

1  I hate sunbathing. It’s _______________________ (boring) holiday activity. 

2  Hotels are _______________________ (nice) than campsites. 

https://www.youtube.com/watch?v=xM6tB8e4mcE
mailto:szkola1rudnik@gmail.com


3  Walking is _______________________ (easy) way of getting exercise. 

4  Britain isn’t as _______________________ (big) as France. 

5  The tram stop is _______________________ (far) from my house than the bus stop. 

Mark  5 

 

Słownictwo 
 

2  Dopasuj podane wyrazy do definicji. Jeden wyraz jest  

podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej definicji.  

 

surroundings / backpack / journey / cruise / cancellation /  

snorkelling 

1  when you go under water for a short time with a special  

object in your mouth _____________ 

2  what’s around you _____________ 

3  when you go by boat from one place to another for fun _____________ 

4  when you travel _____________ 

5  what you carry your things in during holidays _____________ 

Mark  5 

 

3  Uzupełnij luki jednym wyrazem. 

 

1  In winter we always _____________ skiing in the  

mountains. 

2  We stayed at a youth _____________ during our trip to  

Scotland. 

3  She went to the nearest taxi _____________ to find a taxi. 



4  Can I have a single _____________ to Brighton, please? 

5  I don’t like driving because I hate traffic _____________. 

Mark  5 

 

Funkcje językowe 
 

4  Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały  

pełne zdania.  

 

1  a book Can double for I nights room two ? 

____________________________________________________ 

2  five from The leaves platform train . 

____________________________________________________ 

3  cost does gallery get How into it much this to ? 

____________________________________________________ 

4  Can train me tell the the to you station way ? 

____________________________________________________ 

5  the turning right on first the Take . 

____________________________________________________ 

Mark  5 

 

Total  20 

 

 

gr. chłopców 

Temat: Talking about experiences- rozmawiamy o doświadczeniach.  

Strona 94-95 

Te dwie strony dotyczą nowego czasu- Present Perfect. Na razie proszę zapoznać się z 

zastosowaniem tego czasu oraz tworzeniem zdań twierdzących, pytających i przeczących. 



Proszę o przeczytanie i przeanalizowaniem Repetytorium na stronie 168 (Present Perfect) 

oraz o obejrzenie pomocnego filmiku. Bardzo ważna rzecz, w tym czasie używacie 

czasownika z końcówką –ed- lub w III formie jeśli jest nieregularny (3 forma czasowników na 

stronie 182-183- past participle).Na raz następny popracujecie już na ocenę.  

https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM   miłego oglądania 

 

MATEMATYKA 

Temat:  Symetria względem punktu (str.221 – podręcznik). 

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424 

Zadania do tego tematu udostępnię po następnej lekcji (w poniedziałek -11maja). 

 

 

BIOLOGIA 

Temat:   W jaki sposób powinno się gospodarować zasobami przyrody zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju ? 

Dowiesz się jak racjonalnie gospodarować  zasobami przyrody  

Przeczytaj raz jeszcze tekst w podręczniku str. 152 – 156 oraz informacje pod linkiem 

 
https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-

oszczedzanie/DnVCUPTWa  

 

 wykonaj zadanie  w zeszycie lub zapisz w postaci pliku Word i odeślij  

TERMIN – 14.05.2020 

 

 W jaki sposób powinno się gospodarować nieodnawialnymi zasobami przyrody zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju? 

1. Wymień zasoby zaliczane do zasobów nieodnawialnych  

2. Przedstaw sposoby ich wykorzystania  

https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM
https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424
https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DnVCUPTWa
https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DnVCUPTWa


3. Zaprezentuj sposoby racjonalnego wykorzystania zasobów nieodnawialnych – przykłady  

4, Czym można zastąpić niektóre z zasobów nieodnawialnych ? 

 

PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ NA KARTKÓWKĘ  Z TEMATÓW 

 

1. Różnorodność biologiczna 

2. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną 

 

 

 


