
Zalecenia dla uczniów klasy VIII 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

15.06.2020 

JĘZYK NIEMIECKI 

DLA WSZYSTKICH 

Cele lekcji: 

 poznasz nazwy zawodów, miejsc pracy i wykonywanych tam czynności 

 poznasz zasadę tworzenia zdań warunkowych rzeczywistych 

 

NAPISZ W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI I PODANĄ NOTATKĘ: 

Stunde 

Thema: Wo arbeiten sie? – Gdzie oni pracują? 

 

nazwy zawodów 

 

 

miejsca pracy 

 

czynności zawodowe 

der Lehrer, die Lehrerin 

nauczyciel, nauczycielka 

die Schule 

szkoła 

Schüler unterrichten 

nauczać uczniów 

der Arzt, die Ärztin 

lekarz, lekarka 

das Krankenhaus 

szpital 

die Praxis 

gabinet 

Patienten untersuchen 

badać pacjentów 

der Kellner, die Kellnerin 

kelner, kelnerka 

das Restaurant 

restauracja 

das Café 

kawiarnia 

Gäste bedienen 

obsługiwać gości 

der Koch, die Köchin 

kucharz, kucharka 

die Küche 

kuchnia 

Essen zubereiten 

przygotowywać jedzenie 

der Briefträger, die 

Briefträgerin,  

listonosz, listonoszka 

die Post 

poczta 

Briefe, Pakete und 

Postkarten zustellen 

doręczać listy, paczki i 

pocztówki 

der Polizist, die Polizistin 

policjant, policjantka 

die Polizei 

policja 

Menschen vor Gefahren 

schützen 

chronić ludzi przed 

niebezpieczeństwami 

der Automechaniker, die 

Automechanikerin 

mechanik samochodowy 

die Autowerkstatt 

warsztat samochodowy 

Autos reparieren 

naprawiać samochody 

 



 
DLA CHĘTNYCH  

 

Pracuj z podręcznikiem, wykonując podane ćwiczenia zgodnie z poleceniami: 

 Strona 125, ćwiczenie 1: Gdzie oni pracują? Uzupełnij ustnie zdania podanymi 

wyrazami. 

 Strona 125, ćwiczenie 2: Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi 

zanotuj w zeszycie. Następnie przetłumacz podkreślone 

zdania na język polski. 

 Strona 125, ćwiczenie 3: Połącz ustnie zdania.  

 Strona 125, ćwiczenie 4: Powiedz, kim z zawodu są twoi 

rodzice, gdzie pracują i co robią. 

 

DLA WSZYSTKICH 

 

TYM RAZEM NIC NIE WYSYŁAJ! 

 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

Temat: Trening umiejętności językowych przed sprawdzianem . 

Drodzy ósmoklasiści ,rozwiążcie zadania testowe z ćwiczeń gramatycznych str.119-123. 

 

MATEMATYKA 

Temat: Omówienie wyników  testów przygotowujących  do egzaminu ósmoklasisty. 

Drodzy uczniowie, 

Większość z Was poradziła sobie bardzo dobrze z testami ćwiczeniowymi. Mam nadzieję, że 

była to praca samodzielna. 

Przed egzaminem właściwym warto jeszcze zapoznać się z  prezentacjami. 



http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid

=7198 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid

=7199 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid

=7200 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Temat: Zagrożenia terrorystyczne.  

Cel lekcji: 

Uczeń zna zasady postępowania w razie zdarzenia terrorystycznego. 

Przeczytaj z podręcznika „Żyję i działam bezpiecznie” tekst na stronach 60 – 63, wykorzystaj 

epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/terroryzm/DhoYevUZW 

Zapisz do zeszytu temat lekcji i notatkę: 

1. Terroryzm to bezprawne użycie lub groźba użycia siły, bądź przemocy wobec osoby lub 

mienia, by wymuszać lub zastraszać rządy państw czy społeczeństwa, często dla 

osiągnięcia celów kulturowych, społeczno-ekonomicznych, religijnych lub historyczno-

politycznych.  

Terroryzm zagraża wszystkim ludziom na całym świecie. Jego celem jest zachwianie 

struktur społecznych, sianie strachu i paniki oraz zniszczenie struktur państwa.  

2. Najczęstsze akty terroru: 

 zamachy na obiekty publiczne, 

 zamachy na przedstawicieli władz, 

 zamachy bombowe na przypadkowe osoby w celu wywołania paniki lub innej planowej 

reakcji, 

 uprowadzenia statków i samolotów, 

 porwania dla okupu, wymuszenia decyzji, wymiany,  

 groźby użycia broni masowego rażenia. 

Ponadto na całym świecie narastającym zjawiskiem społecznym są akty terroru 

podejmowane przez osoby sfrustrowane, w głębokiej depresji i chore psychicznie. 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7198
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7198
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7199
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7199
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7200
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7200
https://epodreczniki.pl/a/terroryzm/DhoYevUZW


3. Zagrożenie terrorystyczne jest niezwykle niebezpieczne. W celu jego uniknięcia oraz 

zmniejszenia efektów działań terrorystycznych istotne jest odpowiednie postępowanie 

zarówno przed wystąpieniem zagrożenia, jak i w jego trakcie. 

Jeżeli z innego pomieszczenia dochodzą odgłosy wystrzałów, eksplozji lub krzyki, należy 

szybko uciec z budynku, albo zamknąć się w pomieszczeniu. 

W przypadku wrzucenia do pomieszczenia ładunku wybuchowego należy paść na 

podłogę, chroniąc się za elementami konstrukcyjnymi (filar, murek) lub układając się 

nogami w kierunku miejsca wybuchu bomby (łatwiej leczyć stopy niż głowę). 

W sytuacji zakładniczej należy całkowicie podporządkować się napastnikom (ale bez 

uniżoności), zająć w miarę bezpieczne miejsce, zaopiekować się (za zgodą napastników) 

dziećmi i rannymi, zachować spokój i nie tracić nadziei na uwolnienie. 

W zatłoczonych miejscach i w czasie imprez masowych należy uważać na nietypowo 

zachowujące się osoby, nietypowo zaparkowane samochody, pozostawione bez opieki 

bagaże, paczki, urządzenia. O każdej z tych sytuacji należy natychmiast powiadomić 

policję, służby porządkowe lub straż miejską. 

 

 


