
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

12.05.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

gr. dziewcząt 

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 

 

gr. chłopców 

Proszę postarać się jak najlepiej popracować nad Próbnym Sprawdzianem z tego roku.  

Robicie zadania od 5 do 14. Termin na odsyłanie do piątku tj. 15.05.2020. Good luck! 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OJAP-100-2004p.pdf 

 

GEOGRAFIA 

Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zlQzhkwlRdM
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OJAP-100-2004p.pdf


Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 172 – 177 oraz informacjami pod poniższym 
linkiem  

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5     

W strefach okołobiegunowych żyją zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Surowy klimat 

powoduje, że najwięcej ich przedstawicieli spotkamy na obrzeżach tych stref. Roślin 

lądowych jest bardzo mało. Reprezentują je głównie porosty i glony, nieliczne gatunki 

mchów i pojedyncze gatunki nasiennych. 

Z powodu niedostatku roślinności na lądzie nie ma tu roślinożernych zwierząt lądowych. Na 
lodowej pustyni nie mogą żyć zmiennocieplne płazy i gady. Zwierzęta żyjące w strefach 
okołobiegunowych zdobywają pokarm głównie w wodzie. Przystosowały się do silnych 
mrozów, gwałtownych wiatrów i burz poprzez gromadzenie warstwy tłuszczu pod skórą. 
Mimo podobieństw fauna obu obszarów podbiegunowych jest odmienna. 

Strefa polarna półkuli północnej to zamarzający zimą i odmarzający latem ocean, otoczony 
archipelagami wysp i lądami trzech kontynentów. Podczas lata za koło polarne mogą 
wędrować zwierzęta tundry, takie jak renifery, karibu, woły piżmowe czy niewielkie lemingi, 
zające bielaki i żywiące się nimi pieśce. W niezamarzniętych wodach pływają foki. Tylko na 
półkuli północnej żyją niedźwiedzie polarne, które spotyka się zarówno się w strefie tundry, 
jak i na lodowej pustyni. Niedźwiedzie są zwierzętami lądowymi, ale polują głównie na 
granicy lądu albo pływającego lodu i wody, gdzie zdobywają większość pokarmu. Latem 
spotkamy tu puchacza śnieżnego, mewy, nurzyki oraz rybitwy. 

Na półkuli południowej z powodu niezwykle silnych wiatrów niewiele jest ptaków latających. 

Spotyka się tu pingwiny – nielotne, ale dobrze pływające ptaki, żyjące na wyspach 

antarktycznych i u wybrzeży Antarktydy. Rozmnażają się na lądzie, ale żywią się skorupiakami 

i rybami. Poza nimi w Antarktyce nie występują duże zwierzęta lądowe. 

Woda o temperaturze około 4°C gromadzi się przy dnie zbiornika. W morzach polarnych jest 

zimniejsza i często zbliża się do 0°C. Jednak przy dnie i tak nie zamarza, gdyż słona woda 

zmienia stan skupienia na stały dopiero w temperaturze około −2°C. Lód unosi się na 

powierzchni wody. W efekcie wokół Antarktydy i w Oceanie Arktycznym pod pływającą 

skorupą lodu woda pozostaje płynna. Ponadto, w zimnej wodzie lepiej rozpuszcza się tlen. 

W takich wodach rozwija się plankton roślinny. Stanowi on pokarm dla planktonu 

zwierzęcego, drobnych skorupiaków i ryb. Wody mórz polarnych obu półkul są środowiskiem 

życia wielu wodnych bezkręgowców: krewetek, jamochłonów, jeżowców, kałamarnic oraz 

krabów. Dobrze znane są liczne niewielkie (1–2 cm) gatunki skorupiaków zwane krylem. Są 

poławiane przez człowieka jako pokarm i na paszę dla zwierząt hodowlanych. 

https://epodreczniki.pl/a/przyroda-wokol-biegunow/DxikGHWm5


 

 Kryl stanowi bazę pokarmową wielorybów, fok, pingwinów i ryb. 

 Przeanalizuj mapę w podręczniku na stronie 170 oraz 171 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 80 i 81 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYH ZADAŃ 

 

CHEMIA 

Temat: Sacharydy. Glukoza i fruktoza przykłady monosacharydów 

Nauczysz się 

 jakie atomy pierwiastków wchodzą w skład cząsteczek cukrów; 
 dokonywać podziału cukrów na proste i złożone; 
 jaki jest wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; 
 jakie są właściwości i zastosowanie glukozy. 

https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp  

Ze względu na budowę cukry dzielimy na proste i złożone. 

 

https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp


Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.0. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie cukrów prostych jest glukoza – jeden 

z produktów procesu fotosyntezy. 

Wzór sumaryczny glukozy to C6H12O6. Ten wzór opisuje również inne związki. Dlatego 

w chemii organicznej najczęściej podaje się wzory strukturalne, półstrukturalne lub 

szkieletowe. 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp#DRD64iNzp_pl_main_concept_2


Drugim najbardziej znanym cukrem prostym jest fruktoza. Jej wzór sumaryczny jest 

identyczny jak wzór glukozy C6H12O6, ale różni się od niej strukturą. 

 

Fruktoza występuje m.in. w owocach i miodzie. Jest najsłodszym i najlepiej rozpuszczalnym 

cukrem w wodzie. Stosuje się ją jako środek słodzący dla ludzi chorych na cukrzycę. 

 

Notatka 

1.   Cukry – nazywane również sacharydami – to związki zbudowane z atomów węgla, 
wodoru i tlenu. Ich wzór ogólny ma postać Cn(H2O)m 

2.   Cukry dzielimy na proste i złożone.  Do cukrów prostych zaliczamy m.in. glukozę 
i fruktozę. Związki te mają identyczny wzór sumaryczny – C6H12O6  , ale różnią się strukturą. 

3.  Glukoza jest białą substancją krystaliczną, która dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jej 
wodny roztwór ma odczyn obojętny.  Glukoza jest produktem procesu fotosyntezy. 

4. W wyniku reakcji glukozy z wodorotlenkiem miedzi(II) pod wpływem temperatury 
powstaje ceglastoczerwony osad. Jest to reakcja rozpoznawcza dla glukozy. Próba Trommera  

 

Zadanie 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 

Zad 20 i 21 str. 116 

Str. 117 oraz 118 

NIE ODSYŁAJ WYKONANYCH ZADAŃ 

https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DRD64iNzp#DRD64iNzp_pl_main_concept_4

