Zalecenia dla uczniów klasy VIII
na dni wolne od nauki szkolnej 2020r.
13.05.2020
INFORMATYKA
Temat: Przedstawianie danych w postaci wykresu.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 149-155.
Wykonaj ćwiczenia od 1 do 7. W tym celu możesz wykorzystać inne programy np.
LibreOffice, WPS Office.
Wykonaj zadanie 1 ze strony 156 – podręcznik. Zapisany plik prześlij na maila.

Może cię zainteresuje:
Nie tylko MS Excel: LibreOffice Calc
Wskazane przez nauczyciela zadania wyślij na adres szkola1rudnik@gmail.com:



tytuł wiadomości: 8 informatyka Wykres
w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko.

JĘZYK POLSKI

Temat: Utrwalamy wiedzę o odmianach języka i stylach wypowiedzi.
Język występuje w dwóch podstawowych odmianach:



Mówionej (stosowanej w bezpośrednim kontakcie nadawcy z odbiorcą)
Pisanej (wykorzystywanej w sytuacjach, kiedy niemożliwy jest bezpośredni kontakt
ndawcy z odbiorcą)

Odmiana mówiona charakteryzuje się:







Przewagą krótkich zdań, równoważników
Częstymi powtórzeniami
Potocznym słownictwem
Nagromadzeniem zaimków
Zwrotami do odbiorcy
Wyrazami oceniającymi i nacechowanymi emocjonalnie

Odmiana pisana charakteryzuje się:





Większą starannością i poprawnością
Słownictwem neutralnym, bogatym nagromadzeniem wyrazów abstrakcyjnych
Bogatą składnią, zdaniami rozwiniętymi, złożonymi i wielokrotnie złożonymi
Logicznym uporządkowaniem

Język mówiony i pisany mają odmiany: oficjalną i nieoficjalną.
Nieoficjalna w kontaktach prywatnych, codziennych, z przyjaciółmi, rodziną
Oficjalna w szkole, urzędzie, pismach, na zebraniu.
Styl to sposób mówienia lub pisania polegający na doborze słownictwa, związków
frazeologicznych i konstrukcji składniowych, charakterystyczny dla nadawcy i danej sytuacji
komunikacyjnej.
Wyróżniamy style funkcjonalne:







Potoczny- w kontaktach nieoficjalnych (rozmowy, listy prywatne, smsy)
Artystyczny- w utworach literackich w celu wyrażania uczuć i emocji
Publicystyczny- w prasie, radiu, Internecie ( komentarze, reportaż, felieton)
Urzędowy- w kontaktach z instytucjami (przepisy, instrukcje, umowy, protokoły)
Naukowy- w tekstach naukowych (prace naukowe, popularnonaukowe)
Retoryczny- w wystąpieniach publicznych (przemówienia, toasty, kazania)

Po zapoznaniu się z powyższymi wiadomościami wykonaj w zeszycie następujące ćwiczenia.
1) Obok sytuacji zapisz jaka to odmiana języka- oficjalna czy nieoficjalna
a. Ogłoszenie
b. Wymiana zdań między piłkarzami na boisku
c. Rozmowa z babcią kolegi
d. Przemówienie dyrektora szkoły
e. Zaproszenie na bal maturalny
f. Instrukcja obsługi telefonu
g. Sms do taty

2) Określ, do którego stylu funkcjonalnego należy użyć, pisząc następujące teksty:
a. Podanie o pracę
b. Reportaż z wycieczki
c. Artykuł do czasopisma na temat badanego znaleziska
d. Przemówienie na zakończenie roku szkolnego
e. Opowiadanie kolegi o złym samopoczuciu
f. Wiersz
ZADAŃ NIE ODSYŁAJ!!!
FIZYKA
Temat: Załamanie światła. 13.05
Uzupełnienie do poprzedniego tematu
zobaczcie film od 7.00 minuty ------- > https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg

Następnie, pod rysunkiem proszę wyjaśnić co to znaczy że obraz jest pozorny? (2-3 zdania)
Doświadczenie:
Przejście promienia lasera przez pytkę równoległościenną.
Jeśli promień świetlny przechodzi przez granicę dwóch ośrodków z ośrodka optycznie
rzadszego (taki w którym prędkość światła jest duża) do ośrodka optycznie gęstszego (taki w
którym prędkość światła jest mała) ulega załamaniu w taki sposób że kąt zmniejsza się
(promień załamuje się do normalnej).

Jeśli promień świetlny przechodzi przez granicę dwóch ośrodków z ośrodka optycznie
gęstszego (taki w którym prędkość światła jest mała) do ośrodka optycznie rzadszego (taki w
którym prędkość światła jest duża) ulega załamaniu w taki sposób że kąt zwiększa się
(promień załamuje się od normalnej).
Gęstość optyczna ośrodka – związana jest z prędkością rozchodzenia się światła w danym
ośrodku
a.
b.

ośrodek optycznie rzadki to taki w którym prędkość światła jest duża
ośrodek optycznie gęsty to taki w którym prędkość światła jest mała

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia – obserwacja doświadczenia
Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia zachodzi gdy światło rozchodzi się w ośrodku
optycznie gęstym. Gdy kąt padania przekroczy kąt graniczny, promień świetlny odbija się od
granicy ośrodków jak od zwierciadła.

Zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia – światłowody i ich wykorzystanie

Obejrzyj film „Załamanie światła, pryzmat, optyka, fizyka” z serii Fizyka od podstaw
(skopiuj link i obejrzyj)
https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA&list=PLJa6rpuNUNuL8gaKminaeCkXwQKEw-yl&index=67
Zapisz w zeszycie następujące pytania i na podstawie filmu udziel na nie pisemnych
odpowiedzi.
Pytanie 1: Kiedy dochodzi do załamania światła?
Pytanie 2: Jak brzmi prawo załamania światła?
Pytanie 3: Czy prędkość światła się zmienia?
Pomocny może być również film
https://www.youtube.com/watch?v=AYnycJYGykY Powodzenia

GODZINA Z WYCHOWAWCĄ

Temat: Sposoby na samodzielna naukę z podręcznikiem.

https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0

