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PONIEDZIAŁEK 09.11.2020 r. 
KLASA VIII 

 

LEKCJA GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI 

1 8:00-8:45 j. angielski Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został 
przesłany na maila 

2 8:55-9:40 chemia Temat: Reakcje metali z kwasami 

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. 

Obejrzyj reakcje różnych metali z kwasem solnym (HCl)  

https://www.youtube.com/watch?v=6k-m0zityxc 

Przepisz reakcje z filmu. Uważaj, w reakcji glinu z kwasem 
chlorowodorowym przepisujemy tylko pierwszą reakcję. 

Al. + HCl  

Napisz i uzgodnij następujące równania reakcji : 

a) kwas siarkowodorowy +wapń  

b) kwas siarkowy (VI) + cynk 

c) kwas fosforowy  + potas 

Następnie wykonaj zadanie w starym zbiorze zadań (gimnazjum) 

Zad. 311, 312 str. 69 (kwas + wodorotlenek) 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
biologia.rudnik@wp.pl 
Termin wykonania pracy:  
 

Zadania rozwiąż do 
wtorku (10.11.20r.)   

 

3 9:50-10:35 j. polski Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został 
przesłany na maila 

https://www.youtube.com/watch?v=6k-m0zityxc
mailto:biologia.rudnik@wp.pl
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4 10:45-11:30 matematyka Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został 
przesłany na maila 

5 11:40-12:25 biologia Lekcja ONLINE na ZOOMIE 
 

Link do spotkania został 
przesłany na maila 

6 12:45-13:30 wf Temat: Poznajemy najdziwniejsze dyscypliny sportowe 

To nie jest żart! Te dyscypliny naprawdę pojawiły się podczas igrzysk 
olimpijskich. Historia IO to nie tylko wielkie gwiazdy, medale, emocje i 
obrazy zostające w naszych głowach na zawsze. To także rywalizacja w 
sportach, które w naszej dzisiejszej ocenie ocierały się o śmieszność. 

Strzelanie do żywych gołębi. Zawody w tej dość krwawej dyscyplinie 
zostały rozegrane tylko jeden raz podczas igrzysk w Paryżu w 1900 roku. 
Przed każdym zawodnikiem biorącym w niej udział wypuszczano po kolei 
ptaki. Konkurencję uważano za zakończoną po dwóch chybionych 
strzałach. 

Wspinaczka po linie. Zawody w tej nietypowej dyscyplinie były 
rozgrywane na igrzyskach w latach 1896, 1904, 1906, 1924, 1932. Podczas 
debiutu konkurencji, na szczyt słupa, do którego przywiązano linę dotarło 
tylko dwóch zawodników – obaj reprezentowali Grecję. Zwykle wspinacze 
startowali z pozycji siedzącej, mieli do pokonania 14 metrów liny i byli 
oceniani w zależności od czasu jaki osiągnęli. 

Solowe pływanie synchroniczne. Była rozgrywana trzykrotnie w 1984, 
1988 i 1992 roku, a medale trafiały zawsze do Japonii, Kanady lub USA. 
Cała zabawa polegała na wykonywaniu figur w wodzie w rytm granej w tle 
muzyki. Tak jest synchroniczny element dotyczy trzymania się rytmu – 
dokładnie tak jak podczas synchronicznego śpiewania. 

Pojedynki. Tylko dwukrotnie w historii rozegrano olimpijskie zawody w 
pojedynkowaniu się. W obu przypadkach zawodnicy nosili maski i mieli za 
zadanie strzelić przeciwnikowi w twarz kulą wykonaną z wosku. 
Najbardziej znanym zwycięzcą w tej kategorii był Sir Cosmo Duff Gordon, 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
bozena.wf1@op.pl 
 

mailto:bozena.wf1@op.pl
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który zasłynął również jako jedna z nielicznych osób uratowanych z 
pokładu Titanica. 

Przeciąganie liny. Obecnie dyscyplina znana jest z wydarzeń w rodzaju 
zawody miast lub juwenaliów studenckich, ale były czasy, że ciągnąc za 
linę można było wygrać medal olimpijski. Zawody w tej dziedzinie były 
rozgrywane od 1900 do 1920 roku i każdy kraj mogła reprezentować 
więcej niż jedna drużyna. 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=AIbV7I5NGeI 

  

7 13:40-14:25 historia Temat: Dwie okupacje- niemiecka i sowiecka. 

1. Na podstawie stron 52-59 podręcznika szkolnego podaj w zeszycie 
odpowiedzi : 

   a)  Wytłumacz datę 28.09.1939r. 

   b)  Dokonaj krótkiej charakterystyki Generalnego Gubernatorstwa ( 
str.52-54) 

   c)  Podaj w tabeli przykłady terroru hitlerowskiego i sowieckiego 
(według wskazań podczas poprzedniej lekcji Zoom) podczas okupacji 
wobec Polaków ( str.55-58 oraz 58-59 podręcznik). 

        Zadanie sprawdzimy podczas lekcji Zoom 12.11.2020r. 

 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
nauczycielklio@onet.eu     
Termin wykonania pracy:  
Termin do 12.11.2020r 

8 14:30-15:5 kółko  
dziennikarskie 
MYK-TYK 

 
Myk-Tyk na ZOOM-ie 

Adres do kontaktu z 
nauczycielem: 
biologia.rudnik@wp.pl 
Termin wykonania pracy:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AIbV7I5NGeI
mailto:nauczycielklio@onet.eu
mailto:biologia.rudnik@wp.pl
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