
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

27.05.2020 

FIZYKA 

 

Temat: Rozwiązywanie zadań z optyki. 

  

Poznam wzory na powiększenie i potrafię zastosować je w zadaniach. 

  

Zad.1 W odległości 30 cm od zwierciadła kulistego umieszczono zapaloną świeczkę. Jej obraz 

powstał  w odległości 60 cm od zwierciadła. Oblicz powiększenie obrazu. 

  

Zad. 2 Wysokość przedmiotu umieszczonego przed soczewką wynosi 3 cm, a powiększenie 

obrazu 

          otrzymanego w soczewce wynosi p=2. Oblicz wysokość obrazu. 

  

Zad. 3 Oblicz wysokość przedmiotu umieszczonego przed soczewką, jeżeli wysokość obrazu 

wynosi 5 cm, 

          a powiększenie p=0,5. 

  

Zad. 4 Odległość przedmiotu od soczewki wynosi 2 cm, a powiększenie wynosi p=4. Oblicz 

odległość 

          obrazu od soczewki. 

  

Skorzystaj ze wzorów na powiększenie str. 240 lub 265 w podręczniku. 

Wzory na powiększenie są takie same dla zwierciadła i dla soczewki. 

  

 
 



 
 

INFORMATYKA 

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

cd. 

Powtórz temat z podręcznika na stronie 158-167. 

Wykonaj zadanie: 

 

W tym celu możesz wykorzystać inne programy np. LibreOffice, WPS Office. 

 

Nic nie odsyłacie. 

 

 

https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/


GODZINA Z WYCHOWAWCĄ 

 

Temat: Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty. 

 

Egzamin ósmoklasisty: informacje ogólne. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2). 

https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg 

 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. 

https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości o częściach mowy i zdania. 

1.Podziel pojęcia na części mowy i zdania. 

Partykuła ,rzeczownik, orzeczenie,przyimek,czasownik,przymiotnik,okolicznik,przysłówek, 

podmiot, przydawka, wykrzyknik, liczebnik, zaimek, dopełnienie spójnik. 

2.Przekształć podane zdania w pojedyncze. 

Pójdę do parku i nazbieram kasztanów. 

Zapadł zmrok ,więc wróciliśmy do domu. 

Zjadłszy obiad, odniosła talerze do kuchni. 

Przyjdę do ciebie, kiedy rodzice wrócą z pracy. 

3.Dopisz zdania podrzędne podmiotowe lub orzecznikowe. 

Wszyscy wiedzieli………. 

Ucieszyło mnie………….. 

Ich dzieci są takie………….. 

Dobry kolega jest taki……………. 

4.Uzupełnij zdania imiesłowowymi równoważnikami. 

Goście siedzieli przy stole…………………. 

………………………………………..podziwiali piękne widoki. 

Słuchał upomnień wychowawcy……………………………. 

5.Narysuj wykresy podanych zdań. 

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k
https://www.youtube.com/watch?v=atObI8W6wi8
https://www.youtube.com/watch?v=3igTaFPKgwg
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20


Wszyscy wybiegli na boisko ,kiedy tylko odezwał się dzwonek. 

Ponieważ nie przyjechał mój autobus ,nie dotarłam na spotkanie. 

6.Narysuj wykres zdania wielokrotnie złożonego. 

Chociaż pogoda była nie najlepsza ,wyszliśmy na boisko, żeby trenować, ponieważ bardzo 

chcieliśmy wygrać turniej. 

7.Uzupełnij przysłowie.na jakie pytanie odpowiada dopisane zdanie? 

Nie czyń drugiemu……………………………………………………………………….. 

Tym razem zadań nie odsyłaj. 

 


