
Tydzień obejmuje okres od 27. 04. do 30.04.2020

Klasa 8a, 8b

Przedmiot fizyka

Nauczyciel realizujący Elżbieta Janowicz

Treści do realizacji:

Dzień 1

Lekcja
Temat: Fale elektromagnetyczne
Zapoznaj się z materiałem ze strony https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA
Przeczytaj treści zawarte w podręczniku 193 - 199.
W zeszycie zapisz w dowolnej formie notatkę, w której zawarte będą odpowiedzi na pytania:
Co to jest fala elektromagnetyczna?
W jakich ośrodkach rozchodzą się fale elektromagnetyczne?
Jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych? Widmo fal elektromagnetycznych.
Przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych – do każdego rodzaju co  najmniej jeden 
przykład.
Co to jest światło widzialne? Jaki jest zakres długości światła widzialnego (w nanometrach (nm)).
Jaka jest prędkość światła w próżni?
Rozwiąż w zeszycie zadania ze stron 200 – 201, można pominąć 6.
Możesz rozwiązać zadania umieszczone w Librusie, we wtorek będą opublikowane rozwiązania, 
żebyście mogli skonfrontować wyniki i dopytać w celu rozwiania wątpliwości.
Możesz rozwiązać zadania na platformie edumaster.

Rozwiąż symulację sprawdzianu – link zostanie przysłany wiadomością w Librusie.

Dzień 2

Lekcja
Temat: Powtórzenie wiadomości – DRGANIA I FALE.
Przeanalizuj notatki w zeszycie z działu DRGANIA I FALE oraz porównaj je z materiałem zawartym 
na stronach 202 - 203
Rozwiąż test 1 ze stron 204 – 205, a jeśli masz ambicje co to oceny ze sprawdzianu, polecam też 
pozostałe dwa testy.
Rozwiązania do testów opublikuję Wam we wtorek, żebyście mogli skonfrontować wyniki i dopytać
w celu rozwiania wątpliwości.
Możesz rozwiązać zadania umieszczone w Librusie, również we wtorek będą opublikowane 
rozwiązania.
Możesz rozwiązać zadania na platformie edumaster.

Dzień 3

Lekcja 
Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości – DRGANIA I FALE.

W środę 29.04 przed godziną 9:00 dostaniecie wiadomość w Librusie z dostępem do testu online.
Test będzie aktywny wyłącznie 29.04. od godziny 9:00 – 10:00.

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:
https://nauka.edumaster.pl/users/sign_in 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
Oceniony będzie sprawdzian wiadomości 29.04. od godz. 9:00 – 10:00

Konsultacje dla uczniów i rodziców

Librus od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 10:30  i 16:00 – 17:00

Elżbieta Janowicz

https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA
https://nauka.edumaster.pl/users/sign_in

