
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

8.06.2020 

MATEMATYKA 

 

Temat: Rozwiązywanie testu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OMAP-100.pdf 

1. Rozwiąż arkusz. 

 2. Zdjęcia  karty odpowiedzi  oraz  rozwiązanych zadań otwartych prześlij do 10.06.2020. 

  

Adres: szkola1rudnik@gmail.com   

Tytuł wiadomości: 8 matematyka 

Treść  wiadomości: wpisz swoje imię i nazwisko 

 

MOŻLIWOŚĆ POPRAWY OCEN Z FIZYKI 

II półrocze Drgania fale optyka 

https://www.testportal.pl/test.html?t=WBrbHdyqY43i 

 

Test dostępny 08.06 od godziny 13.00-16.00 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Temat: Ekstremalne warunki pogodowe.  

Cel lekcji: 

Uczeń zna zasady postępowania w razie ekstremalnych warunków pogodowych. 

Przeczytaj z podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” tekst na stronach 48 – 53, wykorzystaj 

epodręczniki (1. Susze i upały, 2. Huragany i silne wiatry, 3.Silne mrozy i opady śniegu): 

https://epodreczniki.pl/a/inne-zagrozenia-naturalne/D14lDVaLB 

Zapisz do zeszytu temat lekcji i notatkę: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_probne/2020/OMAP-100.pdf
https://www.testportal.pl/test.html?t=WBrbHdyqY43i
https://epodreczniki.pl/a/inne-zagrozenia-naturalne/D14lDVaLB


Zachodzące zmiany klimatyczne na Ziemi sprawiają, że jesteśmy świadkami ekstremalnych 

zjawisk pogodowych. Silne mrozy i upały, wichury, gwałtowne burze i obfite opady – to 

najgroźniejsze realne zagrożenie dla całej Polski. Na ich nadejście należy się odpowiednio 

przygotować. W czasie niekorzystnych warunków pogodowych musimy pamiętać o prostych 

i skutecznych sposobach dbania o bezpieczeństwo. Najprostszym sposobem jest pozostanie 

w domu - jeżeli jest to możliwe. 

1. Wystąpienie silnych mrozów może poważnie utrudnić funkcjonowanie gospodarki oraz 

instytucji publicznych. Do skutków długotrwałych mrozów należą zazwyczaj zakłócenia 

w procesie zaopatrywania w surowce energetyczne ciepłowni i elektrowni, awarie 

gazociągów, sieci energetycznych oraz problemy komunikacyjne. 

W czasie silnych mrozów lub śnieżycy należy ubierać się ciepło, uważać na przysypane 

śniegiem przeszkody i zwisające sople. Stale słuchać komunikatów pogodowych. Unikać 

podróżowania, zwłaszcza w pojedynkę, nocą oraz z małymi dziećmi. Jeśli podróż jest 

konieczna, trzeba się do niej dobrze przygotować: 

- sprawdzić stan techniczny samochodu i jego wyposażenie, 

- zabrać suchy prowiant, ciepłe napoje, koce, śpiwór, łopatę, przenośną lampę na 

baterie, zapas baterii, 

- wziąć ze sobą telefon z ładowarką samochodową. 

2. W czasie upałów należy nosić nakrycie głowy i lekką, luźną odzież w jasnych kolorach, pić 

dużo wody, spożywać lekkostrawne posiłki, używać kremów i okularów z filtrami UV, 

zrezygnować z wysiłku fizycznego, szukać ochłody w klimatyzowanych pomieszczeniach 

lub nad wodą. 

3. Huragany i silne wiatry dawniej występowały w Polsce sporadycznie. W związku ze 

zmianami klimatu w ostatnich latach pojawiają się coraz częściej. Powodują bardzo duże 

zniszczenia (pozrywane dachy domów, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne). 

Przygotowując się na nadejście wichury należy: 

- pozamykać okna i drzwi, 

- usunąć z zewnętrznych parapetów i balkonów wszystkie przedmioty, które mógłby 

unieść wiatr, 

- ustawić pojazd z dala od drzew, słupów, 

- przygotować latarki, radio, zapas baterii, świec, oraz inne przedmioty niezbędne 

podczas ewakuacji, 

- sprawdzić sposób odcinania wody, prądu i gazu, 

- ustalić sposób komunikowania się z domownikami, którzy są poza domem. 

4. Podczas burzy należy unikać otwartych przestrzeni, pojedynczych drzew, masztów, anten, 

linii przesyłowych, przebywania w wodzie lub na szczytach, należy poruszać się powoli, 

małymi krokami. Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego i trzymać w rękach 

metalowych przedmiotów. 

Zadanie domowe 



Wykonaj ćwiczenia 1-3 z epodręczniki.pl 

 

 

Temat: Wypadki i katastrofy komunikacyjne. 

Uwolnienie niebezpiecznych substancji. 

 

Cele lekcji: 

Uczeń zna zasady postępowania w razie wypadku komunikacyjnego oraz uwolnienia 

niebezpiecznych substancji chemicznych,  

Przeczytaj z podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” tekst na stronach 54 – 59, wykorzystaj 

epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/wypadki-komunikacyjne-awarie-i-katastrofy/DGLa188uF 

Zapisz do zeszytu temat lekcji i notatkę: 

1. Kolizja - zdarzenie bez ofiar w ludziach, szkodzie ulega tylko mienie. 

Wypadek - zdarzenie z udziałem pojazdu, w którym ktoś ucierpiał fizycznie lub 

materialnie. 

Katastrofa - wydarzenie powodujące tragiczne skutki, o dużej skali zniszczeń i ofiar, 

którego nie mogą opanować lokalne służby. 

2. Wśród wypadków komunikacyjnych możemy wyróżnić m.in. wypadki drogowe, 

kolejowe, lotnicze oraz morskie. Najczęściej dochodzi do wypadków komunikacyjnych 

należących do pierwszej z wymienionych kategorii. Wypadki te mogą być spowodowane 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi (mgła, opady, huragan, ekstremalne 

temperatury) oraz błędami ludzkimi (brawura, przemęczenie, lekkomyślność, nieuwaga, 

pojazd niesprawny technicznie, brak kwalifikacji, prowadzenie pojazdu pod wpływem 

alkoholu). Wypadki lotnicze i kolejowe są najczęściej powodowane przez błędy 

konstrukcyjne, awarie techniczne oraz błędy ludzi. Wypadki komunikacyjne często 

kończą się przykrymi konsekwencjami dla osób w nich uczestniczących. Najtragiczniejszym 

skutkiem uczestnictwa w takim wypadku może być śmierć.  

3. Będąc świadkiem wypadku należy: 

 ocenić sytuację, 

 zabezpieczyć miejsce zdarzenia (światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy), 

 zadbać o własne bezpieczeństwo (rękawiczki, okulary ochronne, kamizelka 

odblaskowa), 

 udając się na miejsce wypadku wziąć apteczkę pierwszej pomocy, latarkę, nóż do cięcia 

pasów, gaśnicę, telefon, 

 wyłączyć zapłon silnika pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu, 

 wezwać specjalistyczną pomoc - 999, 998, 997, 

https://epodreczniki.pl/a/wypadki-komunikacyjne-awarie-i-katastrofy/DGLa188uF


 udzielić pomocy poszkodowanym, 

 ewakuować ofiary w bezpieczne miejsce jeśli jest taka konieczność. 

4. Dodatkowe zagrożenie powstaje, gdy w wypadku biorą udział pojazdy do przewozu 

substancji chemicznych o działaniu toksycznym lub nastąpi uderzenie w instalacje 

przemysłowe, bądź zabudowania. 

Pojazdy przewożące niebezpieczne substancje powinny być oznakowane 

pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi z czarną obwódką, kodem zagrożenia 

i identyfikatorem substancji, wykonanymi z materiałów luminescencyjnych. 

Postępowanie po uwolnieniu się substancji chemicznych: 

 oddalić się z miejsca zdarzenia, 

 uciekać prostopadle do kierunku wiatru, na zewnątrz zagrożenia, 

 pomagać innym, słabszym w opuszczeniu rejonu, 

 wezwać fachową pomoc – 998, 112 

 udzielić pierwszej pomocy 

Zadanie domowe 

Wykonaj ćwiczenia 1-3 z epodręczniki.pl 

 

 

JĘZYK POLSKI 

Temat :Zebranie wiadomości o środkach stylistycznych i ich funkcji w tekście. 

Drodzy uczniowie, dla utrwalenia podaję jeszcze raz nazwy wszystkich środków 

stylistycznych jakimi posługiwaliśmy się analizując różne utwory literackie. Myślę, że je 

znacie. Natomiast trudniej jest nazwać funkcje jakie pełnią w utworze. 

EPITET-podkreśla cechy zjawisk, przedmiotów ,osób ,wyraża stosunek osoby mówiącej do 

opisywanych zjawisk, przedmiotów, osób. 

METAFORA-tworzy nowe skojarzenia, działa na emocje odbiorcy. 

ANIMIZACJA(OŻYWIENIE)-nadaje opisowi dynamiczny charakter, oddaje wrażenie ruchu, 

zwiększa obrazowość wypowiedzi. 

PERSONIFIKACJA(UOSOBIENIE)-dynamizuje opis, podnosi wartość danego elementu. 

PORÓWNANIE-uwydatnia cechy zjawiska(poprzez wskazanie na jego podobieństwo do 

innego zjawiska). 

ZDROBNIENIE-ujawnia uczucia osoby mówiącej, wprowadza radosny nastrój. 

ZGRUBIENIE-wskazuje na emocje, przeważnie wyraża niechęć, lekceważenie. 

NEOLOGIZM-może nadawać żartobliwy charakter wypowiedzi. 

ARCHAIZM-wprowadza w klimat dawnych czasów, buduje podniosły nastrój. 



ALEGORIA-jest elementem kompozycyjnym utworów dydaktycznych(np. bajek, 

przypowieści), zwiększa obrazowość. 

SYMBOL-buduje nastrój tajemniczości ,zwiększa wieloznaczność tekstu. 

APOSTROFA-podkreśla emocjonalny stosunek nadawcy do adresata, nadaje wypowiedzi 

podniosły charakter. 

INWOKACJA-nadaje uroczysty charakter, przykuwa uwagę. 

PYTANIE RETORYCZNE- skłania do refleksji, przemyśleń. 

POWTÓRZENIE-podkreśla znaczenie powtarzanych słów, uwydatnia rytmiczność. 

WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY(onomatopeja)-oddaje efekty brzmieniowe zjawiska, 

buduje nastrój utworu. 

RYTM-ożywia utwór lub go spowalnia. 

RYM-nadaje wypowiedzi rytmiczny charakter. 

WYKRZYKNIENIE-ujawnia silne emocje. 

ANAFORA-uwydatnia znaczenie powtarzanych słów, podkreśla rytmiczność, wprowadza 

wyliczenia. 

Przepiszcie notatkę do zeszytów, może się przyda podczas egzaminu. 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

 

DLA WSZYSTKICH 

Cele lekcji: 

 poznasz odmianę czasowników nieregularnych w czasie przeszłym (Präteritum) 

 opowiesz o swoich zainteresowaniach z dzieciństwa 

 

Napisz w zeszycie temat lekcji i podaną notatkę: 

 

Stunde 

Thema: Ich las gern „Alice im Wunderland”. – Chętnie czytałam/łem „Alicję w krainie 

czarów”.  

 



iść, chodzić – gehen, ging 

pomagać – helfen, half 

widzieć, patrzeć – sehen, sah 

pić – trinken, trank 

być – sein, war  

mieć – haben, hatte  

pisać – schreiben, schrieb 

czytać – lesen, las 

biegać – laufen, lief 

leżeć – liegen, lag 

jest, są – es gibt, es gab 

śpiewać – singen, sang 

mówić, rozmawiać – sprechen, sprach 

spać – schlafen, schlief 

zaczynać – beginnen, begann 

jeść – essen, aβ 

przychodzić – kommen, kam 

pozostać – bleiben, blieb 

jechać – fahren, fuhr 

pływać – schwimmen, schwamm 

stać – stehen, stand  

 

DLA CHĘTNYCH 

Pracuj z podręcznikiem, wykonując podane ćwiczenia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 122, ćwiczenie 3: Przyporządkuj bezokolicznikom właściwe formy 

czasowników w czasie przeszłym (Präteritum) i napisz je w zeszycie. 

 Strona 122, ćwiczenie 4: Zastanów się, które zdania są napisane w czasie 

teraźniejszym (Präsens), a które w czasie przeszłym (Präteritum).  

 Strona 123, ćwiczenie 5: Napisz w zeszycie odmianę czasownika „schreiben” w 

czasie przeszłym (Präteritum). Następnie odmień ustnie podane czasowniki w 

czasie przeszłym (Präteritum).  

 Strona 123, ćwiczenie 6: Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami 

czasowników w czasie przeszłym (Präteritum). 

 Strona 123, ćwiczenie 8: Odpowiedz na pytania:  

Was für Bücher last du als Kind? (Jakie książki czytałaś/łeś jako 

dziecko?) 

Was für Filme sahst du als Kind? (Jakie filmy oglądałaś/łeś jako 

dziecko?) 

 

DLA WSZYSTKICH 

TYM RAZEM NIC NIE WYSYŁAJ! 


