
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RUDNIKU ZDALNE NAUCZANIE

PIĄTEK  30.10.2020 r.
KLASA VIII

LEK
CJA

GODZINA PRZEDMIOT LEKCJA UWAGI

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

2 8:55-9:40 informatyka Lekcja ONLINE na ZOOMIE Link do spotkania został przesłany na
maila 

3 9:50-10:35 j. polski Temat: Po co nam autorytety?- "Kwestionuj autorytety"

1.Przeczytaj rozmowę Natalii Waloch- Matlakiewicz z 
Marcinem Fabjańskim ( str.108)
2. Na podstawie przeczytanego tekstu wykonaj zad. 1./111
3.Odpowiedz na pytania:
a) Jaka, według bohatera wywiadu, powinna być rola autorytetu 
we współczesnym świecie?
b) Czy, według Ciebie, współczesny idol (sportowiec, piosenkarz, 
aktor) może być autorytetem?Uzasadnij wypowiedź.
c) Kiedy wiara w autorytety jest szkodliwa? (na podstawie tekstu)

Zad. domowe
Wykonaj zad, 6./111

Adres do kontaktu z nauczycielem:

marcinkowskak.nauczyciel@wp.pl 

Termin wykonania pracy:

Wszystko proszę zapisać w zeszycie, 
a zadanie domowe w formie foto-
załącznika należy przesłać na podany 
adres e-mail do 

04.11.2020r. (środa)

4 10:45-
11:30 wos

 
Temat :Katalog praw człowieka. 

1. Przeczytaj dokładnie rozdział w podręczniku szkolnym ze stron
46-47. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 ze str.49 
(tabelka).

Adres do kontaktu z nauczycielem:

nauczycielklio@onet.eu      

Termin wykonania pracy:
 do  04.11.2020r. (środa)
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Zadanie sprawdzimy podczas kolejnej lekcji wos- spotkania 
Zoom.

 DLA CHĘTNYCH : Ćw. 5 str. 49 ( fragmenty Konstytucji RP 
znajdują się w ćw.1 na str.48)

5 11:40-
12:25

fizyka Temat: Użytkowanie energii elektrycznej.

Na podstawie informacji zawartych w podręczniku pod 
dzisiejszym tematem, proszę w zeszycie odpowiedzieć na 
poniższe pytania:
1.Jaką wartość ma napięcie w domowej instalacji elektrycznej?
2.Co to jest bezpiecznik, jakie rodzaje bezpieczników 
wyróżniamy? (nie trzeba opisywać) 

Następnie wykonać z zadanie 3 str. 111 z podręcznika. 

Uwaga: o porażeniu prądem elektrycznym wspomnę na zoom-ie, 
a bardziej szczegółowo zagadnienie omówimy na edukacji dla 
bezpieczeństwa.

 Adres do kontaktu z nauczycielem:

marcinkowski2020@wp.pl

Termin wykonania pracy:

Rozwiązanie zadań z dzisiejszych 
zajęć proszę przesłać na adres do 
kontaktu - termin do 03.11. (wtorek)

6 12:45-
13:30

edb Temat: Zagrożenie powodziowe .

Treści do tego zagadnienia znajdziecie w podręczniku na stronie 
43 i kolejnych, ale najpierw proszę o obejrzenie 2 krótkich 
materiałów filmowych:

https://www.youtube.com/watch?v=n8XYk3vXyJY

https://www.youtube.com/watch?v=sb2hHklVhEo

Zadania do wykonania - odpowiedzi zapisać pod tematem w 
zeszycie:
-definicje stan ostrzegawczy i stan alarmowy (str.45);

Adres do kontaktu z nauczycielem:

marcinkowski2020@wp.pl

Termin wykonania pracy:

Foto-załącznik (lub odpowiedzi w 
treści maila) proszę przesłać na adres 
do kontaktu do   5.11.2020r. 
(czwartek).

https://poczta.wp.pl/k/
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-wymienić inwestycje ochrony przeciwpowodziowej (str.43/44);
-czego nie wolno robić w czasie powodzi (str.46);
-polecenie 1/47 w podręczniku "sprawdź, czy potrafisz"(tylko 
wymienić).


