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KLASA VIII
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 17 marca 2020 roku - WTOREK

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron 
edukacyjnych i ćwiczeń

Nauczyciel 
nadzorujący

1. J.Angielski T: Tworzenie 
wypowiedzi pisemnej- 
wpis na blogu, 
opowiadanie/historyjk
a

Zestawy ćwiczeń utrwalające treści z podstawy programowej 
wysłane przez nauczyciela. 

Do wykonania: przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka 
angielskiego.

Termin: do 19 marca

Scany zadań wysłane przez nauczyciela. Małgorzata

Grzegorczyk

3. Geografia Krainy geograficzne 
oraz państwa Ameryki 
Północnej i 
Południowej. 

Wykonywanie ćwiczeń na mapach 
interaktywnych

https://www.purposegames.com/game/
mapa-fizyczna-ameryki-polnocnej-quiz

https://www.purposegames.com/game/ma
pa-fizyczna-ameryka-pd

https://www.purposegames.com/game/am
eryka-poludniowa-panstwa-i-stolice-game

Przemysław
Pawlas

4. Fizyka Utrwalenie 
wiadomości z działu 
„Magnetyzm”.

Zestawy ćwiczeń interaktywnych utrwalające 
treści z podstawy programowej od VII.1 do VII.7

Czas wykonania zadań do 24.03.2020r.

Platforma WSiPnet

 I8IW-8SPP-FIZ

Katarzyna

Machoń

5. Chemia Utrwalenie 
wiadomości o 
węglowodorach 
nasyconych.

Zestawy ćwiczeń interaktywnych utrwalające treści z 
podstawy programowej od VIII.1 do VIII.4.

Czas wykonania zadań do 24.03.2020r.

Platforma WSiPnet

I8IW-8SPP-CHE

Katarzyna

Machoń

6. Edukacja dla 
bezpieczeńst
wa

Postępowanie w 
sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego.

W zakresie edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie mają 
obowiązek czytać wiadomości na aplikacji telefonicznej 
RSO i stosować się do zawartych tam zaleceń.

Aplikacja RSO Katarzyna
Machoń

https://www.purposegames.com/game/mapa-fizyczna-ameryki-polnocnej-quiz?fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.purposegames.com/game/mapa-fizyczna-ameryki-polnocnej-quiz?fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.purposegames.com/game/ameryka-poludniowa-panstwa-i-stolice-game?fbclid=IwAR00ybe4m3MqOhEQgqrQ2MbnsLN6pp2XHdgxxjgKKDNlMO-RXORreWy_8Wc
https://www.purposegames.com/game/ameryka-poludniowa-panstwa-i-stolice-game?fbclid=IwAR00ybe4m3MqOhEQgqrQ2MbnsLN6pp2XHdgxxjgKKDNlMO-RXORreWy_8Wc
https://www.purposegames.com/game/mapa-fizyczna-ameryka-pd?fbclid=IwAR1CPvgil_3z8zX45ri6JbtKhiEcIYz-Yr5t-0iNNcNcVgHbpYcZrWyNYu4
https://www.purposegames.com/game/mapa-fizyczna-ameryka-pd?fbclid=IwAR1CPvgil_3z8zX45ri6JbtKhiEcIYz-Yr5t-0iNNcNcVgHbpYcZrWyNYu4
mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


5. Informatyka Programowanie w 
języku C++ oraz w 
języku Python

Filmy instruktażowe w celu przypomnienia i 

utrwalenia wiadomości
https://www.youtube.com/watch?
v=ErOzmh3BiXU&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y
5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=1

https://www.youtube.com/watch?
v=Kc98tH59A_U&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y
5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=2

https://www.youtube.com/watch?
v=hXLbgSh1Wo0&list=PLOYHgt8dIdoxx0
Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=3

https://www.youtube.com/watch?
v=y6GOYVTVvqo&list=PLOYHgt8dIdoxx0
Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=4

https://www.youtube.com/watch?
v=NN5Pht2FRWs&list=PLdBHMlEKo8UcO
aykMssI1_X6ui0tzTNoH

https://www.youtube.com/watch?
v=lFwUtAUfCG8&list=PLdBHMlEKo8UcOa
ykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=2

https://www.youtube.com/watch?
v=OhYjlH2LCas&list=PLdBHMlEKo8UcOa
ykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=3

Przemysła
w Pawlas

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami,  za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze.

https://www.youtube.com/watch?v=OhYjlH2LCas&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=3&fbclid=IwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo
https://www.youtube.com/watch?v=OhYjlH2LCas&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=3&fbclid=IwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo
https://www.youtube.com/watch?v=OhYjlH2LCas&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=3&fbclid=IwAR1D1bZHv_QXp3nUKtFh259CO3Dx5f3eyuZixUQgE8g4uF5Z5xwSX1POWFo
https://www.youtube.com/watch?v=lFwUtAUfCG8&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=2&fbclid=IwAR1OKbvmog9WmzhDw1O-kAdB4Eq4hplH0bHMPhDDxSyYZZFAUKnwA-2iQxA
https://www.youtube.com/watch?v=lFwUtAUfCG8&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=2&fbclid=IwAR1OKbvmog9WmzhDw1O-kAdB4Eq4hplH0bHMPhDDxSyYZZFAUKnwA-2iQxA
https://www.youtube.com/watch?v=lFwUtAUfCG8&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&index=2&fbclid=IwAR1OKbvmog9WmzhDw1O-kAdB4Eq4hplH0bHMPhDDxSyYZZFAUKnwA-2iQxA
https://www.youtube.com/watch?v=NN5Pht2FRWs&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&fbclid=IwAR10q8CQsuyOrqrSIDoHIU34OjvvUcTYuZCvx9WwpvSBv3q75YoFfHxatqg
https://www.youtube.com/watch?v=NN5Pht2FRWs&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&fbclid=IwAR10q8CQsuyOrqrSIDoHIU34OjvvUcTYuZCvx9WwpvSBv3q75YoFfHxatqg
https://www.youtube.com/watch?v=NN5Pht2FRWs&list=PLdBHMlEKo8UcOaykMssI1_X6ui0tzTNoH&fbclid=IwAR10q8CQsuyOrqrSIDoHIU34OjvvUcTYuZCvx9WwpvSBv3q75YoFfHxatqg
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=4&fbclid=IwAR2qpNi9tnsKlqpBJyqLqW6U8F9X8gGcnIeVd7EN4D6NhVCQUlheRFmE5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=4&fbclid=IwAR2qpNi9tnsKlqpBJyqLqW6U8F9X8gGcnIeVd7EN4D6NhVCQUlheRFmE5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=4&fbclid=IwAR2qpNi9tnsKlqpBJyqLqW6U8F9X8gGcnIeVd7EN4D6NhVCQUlheRFmE5Xc
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=3&fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=3&fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=3&fbclid=IwAR02K8YNlbPMvIYhwUtKwgme4QAgg6j_XVPRcN60Pcab0dH6-gP-CYf6ewY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKc98tH59A_U%26list%3DPLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo%26index%3D2%26fbclid%3DIwAR3KLYbzIKxRSRphJ9LqWw5LSGc-R9ED8I7hegRigscivH3_jv2SzkLHt6U&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKc98tH59A_U%26list%3DPLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo%26index%3D2%26fbclid%3DIwAR3KLYbzIKxRSRphJ9LqWw5LSGc-R9ED8I7hegRigscivH3_jv2SzkLHt6U&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKc98tH59A_U%26list%3DPLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo%26index%3D2%26fbclid%3DIwAR3KLYbzIKxRSRphJ9LqWw5LSGc-R9ED8I7hegRigscivH3_jv2SzkLHt6U&h=AT2MixG-QdlPV1HisIhYO2hxk0NktLv7ESyvYwDmh3FZAydgwWNe1c8yWNJKqf-DenPg7ElApFBv_ZyJPrwKs4vb6AyP4X4mwPuDfNIM2i3iFnnD9G44i_mOSOLrGpccmRZ2
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=1&fbclid=IwAR0cvq_M6tAJMLP8ppctYRtZRWAQqJrq1mY_EaiosNI5rVkcPii5SGoFr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=1&fbclid=IwAR0cvq_M6tAJMLP8ppctYRtZRWAQqJrq1mY_EaiosNI5rVkcPii5SGoFr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU&list=PLOYHgt8dIdoxx0Y5wzs7CFpmBzb40PaDo&index=1&fbclid=IwAR0cvq_M6tAJMLP8ppctYRtZRWAQqJrq1mY_EaiosNI5rVkcPii5SGoFr7Y
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