Zalecenia dla uczniów klasy VIII
na dni wolne od nauki szkolnej 2020r.
20.05.2020
INFORMATYKA
Temat: Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku na stronie 158-167.
Wykonaj ćwiczenia od 1 do 9. W tym celu możesz wykorzystać inne programy np.
LibreOffice, WPS Office.
Nic nie odsyłacie.
FIZYKA

Temat: Zjawisko rozszczepienia światła. Światło białe jako mieszanina barw
Już potrafisz

przytoczyć treść prawa odbicia światła;

podać przyczyny, dla których światło na granicy dwóch ośrodków ulega załamaniu.
Nauczysz się

że światło białe jest mieszaniną barw;

że światło białe ulega rozszczepieniu podczas przejścia przez pryzmat;

podawać przyczyny, dla których światło białe ulega rozszczepieniu.
Fizykiem, który jako pierwszy udowodnił, że światło białe jest mieszaniną różnych barw, był
znany nam już odkrywca prawa powszechnego ciążenia Isaac Newton. Właśnie Newton
w swoim eksperymencie wykorzystał pryzmat.

Pryzmat to bryła z materiału optycznie przezroczystego (zwykle ze szkła), będąca
graniastosłupem o podstawie trójkąta. Światło przechodząc przez pryzmat, ulega
podwójnemu załamaniu, po raz pierwszy na granicy ośrodków powietrze–szkło (przy wejściu
do pryzmatu), po raz drugi na granicy szkło–powietrze (przy wyjściu z pryzmatu). Bieg
promienia światła w pryzmacie przedstawia poniższa ilustracja.

Światło białe w pryzmacie rozszczepia się na barwy podstawowe, których dalej rozszczepić
już nie można. Barwna wstęga to widmo światła białego otrzymywane na ekranie po
przejściu światła białego przez pryzmat. Zauważmy, że najbardziej odchylone zostają
promienie fioletowe. Światło w próżni rozchodzi się z prędkością c = 300 000 km/s. Barwa
światła związana jest z jej częstotliwością.
Przy przechodzeniu światła do innego ośrodka:
- jego prędkość i długość fali ulegają zmianie,
- jego częstotliwość (a więc i jego barwa) nie ulegają zmianie.
Najdłuższe są fale czerwone, a najkrótsze fioletowe. Przedstawia to powyższa tabela.

Dowiedzieliście się, że światło potrafi zwalniać i przyspieszać. Jeśli kąt padania jest inny niż 0
stopni – światło zmienia kierunek. Diament bardzo spowalnia światło Diamenty mienią się
barwami tęczy. Dlaczego?
1. Zapoznajemy się z teorią z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/zjawiskorozszczepienia-swiatla-swiatlo-biale-jako-mieszanina-barw/D13X5QgzI
2. Zapoznaj się ze stroną
fizykon: http://www.fizykon.org/optyka/optyka_rozszczepienie_swiatla.htm
3. Zobacz animację: jak powstaje tęcza: https://www.youtube.com/watch?v=irD85HZdLk
4. Wykonaj to doświadczenie lub inne. Otrzymaj tęczę i sprawdź, czy to, czego się
dowiedziałeś jest prawdą: https://dziecisawazne.pl/jak-powstaje-tecza/
5. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: dlaczego możemy zaobserwować tęczę?
6. Bywają różne pytania. Tak bez zobowiązań zapraszam Cię na stronę z mnóstwem
takich (ciekawych) pytań. Są też odpowiedzi…
Czy tęcza ma zawsze takie same kolory? Dlaczego tylko siedem? Odpowiedź na to i wiele
innych pytań jest na stronie: https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/wszystkie-koloryteczy/
Poniżej odpowiedzi mamy różne segregatory.
Polecam ten: FIZYKA DNIA CODZIENNEGO.
OBOWIĄZKOWEGO ZADANIA DOMOWEO BRAK.
GODZINA Z WYCHOWAWCĄ
Temat: Samoocena zachowania za rok szkolny 2019/2020.
Drodzy uczniowie, zbliża się czas wystawiania ocen przewidywanych za cały rok szkolny.
Na ocenę ostateczną z zachowania wpłynie:
 ocena, którą uzyskaliście za pierwsze półrocze,
 oceny cząstkowe uzyskane w drugim półroczu,
 wasze zaangażowanie w okresie kształcenia zdalnego (stosunek do obowiązków),
 samoocena ucznia.
Uzupełnijcie przesłaną kartę samooceny (proszę uwzględnić cały rok szkolny) i odeślijcie
najpóźniej do piątku (do 22 maja) na adres makowiecka.barbara@gmail.com

KARTA SAMOOCENY UCZNIA

Używam na co dzień zwrotów grzecznościowych

KULTURA OSOBISTA

Dbam o kulturę języka, w moim słowniku nie ma słów wulgarnych
Dbam o estetyczny wygląd zewnętrzny (zgodny ze statutem)
Przestrzegam zasad higieny
Pamiętam o stroju galowym podczas uroczystości szkolnych
Zachowuję się właściwie:




Na lekcji (nie przeszkadzam innym- nie mam uwag)
Na przerwie (nie wszczynam bójek) nie zaczepiam słownie lub fizycznie i reaguje
na krzywdę wyrządzoną innym- nie jestem bierny
Podczas imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek(w miejscach publicznych)

Nie kłamię i nie oszukuję.
Mam dobry wpływ na swoich kolegów.
Traktuję innych tak, jak sam chciałbym być traktowany- nie obrażam, nie dokuczam, nie
Posługuję się Internetem w celu ośmieszania, obrażani, znieważania kolegów i pracowników
szkoły.
Chętnie pomagam kolegom, jestem koleżeński, bezinteresowny.
Rozwiązuje konflikty bez użycia przemocy, udaje mi się zapanować nad agresją.

CIA W GRUPIE

GRUPIE

WSPÓŁŻYCIA W

Odpowiednio zachowuję się podczas posiłków.

Aktywnie uczestniczę w klasowych i szkolnych imprezach, uroczystościach oraz akcjach, bo
Zależy mi, żeby moja klasa i szkoła odnosiła sukcesy(nieobowiązkowa obecność na
obowiązkowych imprezach).
Systematycznie uczęszczam do szkoły/ na miarę moich możliwości zdrowotnych.
Jestem punktualny.
Dotrzymuje zobowiązań, nie odmawiam poleceń.
Zadania wykonuje najlepiej jak potrafię.
Uczestniczę w organizowanych przez szkołę i środowisko imprezach dodatkowych.
Przynoszę usprawiedliwienia moich nieobecności.
Szanuje mienie szkolne, nie niszczę wspólnej własności.
Dbam o porządek w moim otoczeniu.
Dbam o środowisko naturalne.
Troszczę się o estetyczny wygląd sali lekcyjnej.
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STOSUNEK DO
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SZKOLNYCH

UMIEJĘTNOŚĆ

Odmawiam gdy inni namawiają mnie do czegoś, co może zaszkodzić mojemu zdrowiu lub
życiu(palenie, picie alkoholu, niebezpieczne zabawy).

Działam w samorządzie klasowym lub szkolnym.
Biorę aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

ZAWSZE NIE

NIE

RACZEJ NIE

RACZEJ TAK

TAK

KRYTERIA OCENY
ZACHOWANIA

ZDECYDOWANIE
TAK

Imię i nazwisko ( wpisz inicjały i nr w dzienniku)……………………………………

Angażuje się w organizowanie różnych akcji na rzecz innych (wolontariat).
Reprezentuje szkołę zewnątrz (konkursy, zawody, olimpiady).

Jeśli chciałbyś/chciałabyś coś jeszcze dodać na swój temat, zrób to w tym miejscu:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

JĘZYK POLSKI

Temat :Sposób na egzamin. Jak napisać wypracowanie?
Zapoznajcie się z poniższymi radami dotyczącymi wypracowania, które jest najlepiej
punktowane, ale które przysparza najwięcej trudności.
1.Zastanów się nad wyborem jednego z dwóch tematów wypracowania.
2.Zwróć uwagę na formę, w której chcesz napisać pracę.
3.Pomyśl jakie lektury obowiązkowe kojarzą się z podanymi tematami. Wykorzystaj w swoim
wypracowaniu utwory, które dobrze znasz.
4.Pamiętaj,by nie streszczać lektur. Przywołaj w swojej pracy jedynie takie wydarzenia, które
dobrze zilustrują to, o czym piszesz.
5.Pisz wyłącznie na temat .Trzymaj się formy wskazanej w poleceniu .Nie buduj długich i
zawiłych zdań. Unikaj powtórzeń ,stosuj synonimy.
6.Znajdź trochę czasu na przeczytanie całej pracy. Popraw ewentualne błędy i wstaw
brakujące przecinki. Dokładnie sprawdź imiona bohaterów, miejsca akcji ,wydarzenia,
nazwiska autorów, tytuły lektur.
BUDOWA UTWORU
TytułPodtytułMotto-

DedykacjaPuentaPunkt kulminacyjnyPrzy każdym z podanych elementów utworu dopisz objaśnienie i napisz jaką funkcję pełni on
w tekście. Tym razem niczego nie odsyłaj .Czekam na kartkę z pamiętnika!

