
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

3.06.2020 

FIZYKA 

Optyka – powtórzenie i sprawdzian wiadomości 

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 

Po powtórzeniu wiadomości wykonaj Test optyka na testportalu 

Test zawiera15 pytań czas wykonania4 5 minut. Test dostępny  

od 10. do 15 3.06. 2020 

https://www.testportal.pl/test.html?t=zpFmB6LBrmnE 

 

 

JEZYK POLSKI 

 

Temat: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego- wskazówki dla zdających. 

Drodzy uczniowie, zbliża się wasz pierwszy oficjalny egzamin na zakończenie szkoły 

podstawowej. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut + dodatkowe 5 minut na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. W dniu egzaminu 

przychodzicie z legitymacją szkolną i czarnym długopisem. Arkusz egzaminacyjny składa się z 

2 części- testowej oraz wypracowania. Może mieć maksymalnie 26 zadań.  

Część testowa 

 Zadania skupione wokół 2 tekstów- publicystycznego (np. artykuł) oraz literackiego 

(poezja, proza, dramat) 

 Mogą pojawić się też zadania niezwiązane z tekstami  

 Zawiera zadania zamknięte i otwarte 

 Każde dobrze rozwiązane zadanie zamknięte to jeden punkt 

 Za zadania krótkiej odpowiedzi możesz dostać od 1 do 4 punktów 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-optyki/D1OhqKseq
https://www.testportal.pl/test.html?t=zpFmB6LBrmnE


Wypracowanie: 

 Masz dwa tematy do wyboru: wypracowanie twórcze ( np. opowiadanie, list) lub 

wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka) 

 Za wypracowanie możesz dostać aż 20 pkt 

 Musi ono zawierać co najmniej 200 słów 

 Musisz się w nim odwołać do lektury obowiązkowej poznanej w klasie VII i VIII 

Warto dobrze zaplanować 120 minut. 

Przygotowanie 

 Pamiętaj, że wiesz i umiesz dużo 

 Spokojnie przeczytaj pierwszą stronę arkusza egzaminacyjnego i instrukcje 

Część testowa 

 Rozwiązuj zadania po kolei. Jeśli nie umiesz rozwiązać zadania, przejdź do kolejnego. 

Wrócisz do niego na koniec 

 Dokładnie czytaj polecenia 

 Jeśli nie znasz odpowiedzi na zadanie zamknięte- zaznacz najbardziej 

prawdopodobną  

 Dokładnie czytaj teksty, do których odnoszą się zadania 

 W zadaniach otwartych krótkiej odpowiedzi nie rozpisuj się, odpowiadaj precyzyjnie 

Wypracowanie: 

 Zanim wybierzesz temat wypracowania, dokładnie przeczytaj polecenie 

 Zwróć uwagę na formę pracy, przypomnij sobie jej budowę 

 Zastanów się jakie lektury poruszają dane zagadnienie 

 Nie streszczaj całej książki 

 Pisz na temat i prostym językiem 

Ostatnie minuty pracy 

 Sprawdź czy na karcie odpowiedzi są zaznaczone wszystkie odpowiedzi 

Przeczytaj napisane przez siebie wypracowanie i popraw błędy 

 

  



GODZINA Z WYCHOWAWCĄ 

Temat: Egzamin ósmoklasisty - ostatnia prosta. 

Część 1: Stres. Wróg czy przyjaciel? Jak sobie z nim poradzić? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3d18qdwpUl8 

 

Część 2: Jak skutecznie przygotować się do egzaminu? 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OCm7Xh0yuek 

 

INFORMATYKA 

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 

 

Powtórz temat z podręcznika na stronie 170-178. 

Wykonaj zadanie: 

 

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

 

Nic nie odsyłacie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d18qdwpUl8
https://www.youtube.com/watch?v=OCm7Xh0yuek
https://pl.libreoffice.org/pobieranie/stabilna/
https://www.wps.com/

