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Nauczyciel fizyki - A. Lusa 

 

LEKCJE ZDALNE 

Instrukcja: 

1. W zeszycie przedmiotowym zapisujemy numer lekcji,  temat lekcji podany w dokumencie 

poniższym, datę. 

2. Samodzielnie wykonujemy polecenia poniższe,  w zeszycie robimy notatki, rozwiązujemy 

zadania. (Bardzo proszę o staranne czytelne dla odbiorcy pismo). 

3. Uczymy się indywidualnie zadanego zakresu informacji związanych z tematem lekcji - 

podręcznik  i własne notatki. 

4. Proszę wykonać wizytówkę (karteczkę z nazwiskiem,  imieniem ucznia i klasą), którą 

wykorzystacie do identyfikowania autora notatek. 

5. Wykonujemy zdjęcie notatek wykonanych w zeszycie z wizytówką. 

6. Zdjęcie przesyłamy na adres e-mail nauczyciela przedmiotu: lusaa@pokrzywnica.pl ,  

w temacie listu PROSZĘ wpisać nazwisko, imię ucznia, numer lekcji. 

7. Proszę dotrzymać terminów podanych przez nauczyciela. 

8. Praca każdego ucznia zostanie oceniona po powrocie do szkoły.    

 

 

 18.03.2020r. 

Lekcja 1 

Temat: Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła. 

 

Podręcznik: 

 przeczytać ze zrozumieniem informacje do tematu od strony 172 do strony 175; 

 przeanalizować rysunki i zdjęcia dołączone do tematu; 

 napisać notatkę do tematu (możesz skorzystać z Podsumowania - str. 175); 

 wejdź na stronę -> https://epodreczniki.pl/a/jak-porusza-sie-swiatlo/DqaEMvNxQ      

zapoznaj się z podanymi informacjami:  Jak porusza się światło?, z punktu 1. Jak rozchodzi się 

światło?, z punktu 2.  Jak powstaje cień?  

 wykonaj obserwacje 1, 2, 3 -  PAMIĘTAJ o zachowaniu BEZPIECZEŃSTWA SWOJEGO i INNYCH,  

 rozwiąż pisemnie z podręcznika zadanie numer 1 strona 176. (możesz skorzystać z Internetu 

wyszukując informacje). 

 

Termin realizacji -> 24.03.2020r. 

 

 



Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie 
FIZYKA - klasa 8 

 

 
 

Nauczyciel fizyki - A. Lusa 

 

19.03.2020r. 

Lekcja 2 

Temat: Odbicie światła. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim . 

 

Podręcznik: 

 przeczytać ze zrozumieniem informacje do tematu od strony 177 do strony 183; 

 przeanalizować rysunki i zdjęcia dołączone do tematu; 

 napisać notatkę do tematu, przerysuj schematy(str. 178, 182, 183) (możesz skorzystać z 

Podsumowania - str. 180 i str. 183); 

 wejdź na stronę -> https://epodreczniki.pl/a/jak-porusza-sie-swiatlo/DqaEMvNxQ      

zapoznaj się z podanymi informacjami:  z punktu 3. Odbicie i rozproszenie światła. 

 rozwiąż pisemnie z podręcznika zadanie numer 2 strona 180, zadanie 3 str.183. 

 

Termin realizacji -> 25.03.2020r. 

 


