
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

10.06.2020 

INFORMATYKA 

Temat: Dokumentacja imprezy sportowej - projekt. 

Zapoznaj się z tematem z podręcznika na stronie 182-183. 

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

Nic nie odsyłacie. 

 

FIZYKA 

 

Temat: Powtórzenie materiału z II półrocza z fizyki: drgania i fale, optyka.  

 

Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne 

 

Cele dla ucznia: 

1) wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych 

i elektromagnetycznych, 

2) wymienia sposoby przekazywania informacji i wskazuje znaczenie fal 

elektromagnetycznych dla człowieka, 

3) wyjaśnia transport energii przez fale elektromagnetyczne. 

1. Powtórzenie wiadomości o ruchu falowym- praca samodzielna: 

a) jaką naturę ma fala mechaniczna, 

b) jaką naturę ma fala elektromagnetyczna? 

c) rodzaje fal mechanicznych, 

d) podział fal elektromagnetycznych, 

e) prędkość fali mechanicznej ( od czego zależy i jak obliczamy) 

f) prędkość fali elektromagnetycznej, od czego zależy i jak ją obliczamy? 

g) przykłady fala mechanicznych, 

h) przykłady fal elektromagnetycznych, 

i) fale mechaniczne przenoszą energię- przykłady, 

j) fale elektromagnetyczne przenoszą energię- przykłady. 

2. Wspólne cechy fal mechanicznych i elektromagnetycznych- praca samodzielna. 

3. Różnice w rozchodzeniu się fal mechanicznych i elektromagnetycznych- praca 

samodzielna. 

 

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


Zadanie do wykonania  

Oblicz w jakiej odległości od obserwatora uderzył piorun, jeżeli od momentu 

spostrzeżenia błyskawicy obserwator usłyszał dźwięk po 10s? 

 

Dla ułatwienia: 

Dźwięk- fala mechaniczna 

Światło – fala elektromagnetyczna. 

Przydatne linki: 

1) https://epodreczniki.pl/a/swiatlo-i-dzwiek/D19RAINLH 

2) https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-ifalach/ 

D1HRXCPvk, 

3) https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-

ipolcienia/ 

DZIkLS9s1 

 

Kończymy   zapoznawanie się z DZIAŁEM  V – OPTYKA – 

  

-  Proszę wykonać polecenia i odpowiedzieć na pytania 1,2,3, do zamieszczonego w 

  podręczniku  na str 278 tekstu. 

Powtarzamy dział V OPTYKA - proszę jeszcze raz powtórzyć  materiał zawarty w podręczniku 

– szczególnie strony: 271- 277 -  Możesz również skorzystać ze strony: 

 https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1OhqKseq 

Wykonaj polecenia. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

Polecenie 1 

Świecący przedmiot w kształcie trójkąta ustawiono przed zwierciadłem płaskim. Narysuj 

konstrukcję obrazu tego przedmiotu w tym zwierciadle. 

  

Polecenie 2 

Ogniskowa soczewki skupiającej ma wartość 30 cm. W odległości 50 cm od soczewki 

ustawiono świecę. Wykonaj odpowiedni rysunek i wymień cechy obrazu świecy, który 

powstanie w tych warunkach. 

 

Polecenie 3 

Odpowiedz na pytanie: dlaczego światło białe przechodząc przez pryzmat, ulega 

rozszczepieniu, a światło lasera nie? 

  

 

W razie potrzeby czekam na pytania dotyczące lekcji na msg  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1OhqKseq


JĘZYK POLSKI 

Temat: Utrwalenie wiadomości o epokach literackich, twórcach i ich dziełach. 

Przypominam najważniejsze informacje o epokach i ich przedstawicielach w skrócie. 

Spróbujcie uzupełnić te informacje, dopisując utwory, które omawialiśmy na lekcjach języka 

polskiego. 

STAROŻYTNOŚĆ-biblia ,mity 

ŚREDNIOWIECZE- 

RENESANS(ODRODZENIE)-Jan Kochanowski 

BAROK-Jan Morsztyn ,Mikołaj Sęp Szarzyński, Jan Chryzostom Pasek 

OŚWIECENIE-Ignacy Krasicki 

ROMANTYZM-Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Cyprian Kamil Norwid 

POZYTYWIZM-Henryk Sienkiewicz, Charles Dickens 

MŁODA POLSKA(MODERNIZM)-Stefan Żeromski ,Leopold Staff 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE- Konstanty Ildefons Gałczyński ,Julian Tuwim, Leopold 

Staff, Kazimierz Wierzyński ,Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska Jasnorzewska 

LITERATURA WOJNY I OKUPACJI-Aleksander Kamiński, Arkady Fiedler, Krzysztof Kamil 

Baczyński 

LITERATURA PO 1945 ROKU- Czesław Miłosz ,Wisława Szymborska, Jan Twardowski 

,Melchior Wańkowicz, Antoine de Saint Exupery, Ernest Hemingway 

Notatkę proszę przepisać do zeszytow i uzupełnić utworami posługując się podręcznikiem . 

 

 

GODZINA WYCHOWAWCZA 

 

Temat: O czym należy pamiętać podczas egzaminu w czasie pandemii?  

 

https://www.gov.pl/photo/5a936812-fc8d-4a4a-9aec-b4845e78cf83 

 

Szczegółowe informacje o organizacji egzaminu w naszej szkole zostaną przesłane drogą 

mailową do rodziców w piątek 12 czerwca. 

 

https://www.gov.pl/photo/5a936812-fc8d-4a4a-9aec-b4845e78cf83

