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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 marca 2020 roku - PIĄTEK 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny 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. Matematyka Porównywanie liczb – 
powtórzenie. 

Porównywanie liczb wymiernych, całkowitych, notacja 
wykładnicza – powtórzenie wiadomości. 
Zad. 10 – 16 str. 41. 

Podręcznik str. 20 -23 i 41. 
 
https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-
odczytywanie-liczb-w-systemie-
rzymskim/D1AbHJ7ac 
 

https://epodreczniki.pl/a/porownywanie-liczb-
wymiernych/Dmykc6fbn 

 

Anastazja 

Szczygieł 

2. J. Polski Powtórzenie wiadomości 
na temat sonetu.  

1. Zapoznaj się z informacjami na temat sonetu – podręcznik s. 
356. 
2. Przeczytaj informacje(e-podręcznik) na temat Sonetów 
Krymskich, przypomnij sobie sonet pt.  Stepy akermańskie. 
3. Zanotuj w zeszycie zadania z e-podręcznika: 1.1, 1.8.   

https://epodreczniki.pl/a/samotnosc-wedrowca-w-
stepach-akermanskich-adama-
mickiewicza/D1FQS0BDv 

 
Podręcznik. 

 

Joanna 

Baran 

3. Religia Dekalog – Utrwalenie 
wiadomości 

Link do ćwiczeń utrwalających wiadomości na temat Dekalogu 

https://learningapps.org/index.php?category=87&subcate
gory=10493&s= 

Ćwiczenia utrwalające Elżbieta 

Karczewska 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Przypomnienie 

najważniejszych zasad 

gry w tenisa stołowego. 

Przypomnij sobie zasady gry, zwróć uwagę na rozdziały: 
10. Podanie.  
10.2. Wolna ręka.  
10.3. Podrzucanie piłeczki. 
11.2. Dotknięcie piłeczki o siatkę. 
12. Punkt. 

Przepisy gry w tenisa stołowego  

https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedziowi
e_przepisy.pdf 

 

Maryla Staszek 
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5. Godzina wych. Jak chronić się przed 
koronawirusem? 
Co zrobić, aby się nie 
zarazić? 

Zapoznaj się z filmem „ Co zrobić, aby się nie zarazić?”. 

Obejrzyj infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO. 

https://pwsw.pl/pl/jak-chronic-sie-przed-  

i.pl/a/co-zrobic-aby-sie-nie-zarazic/DQseCYRyk 

https://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-
koronawirusem-infografiki-sw 

Maryla 
Staszek 

 

6. J. Angielski T: Powtórzenie i 
utrwalenie czasów 
gramatycznych. 
Rozwiązywanie zadań 
przygotowujących do 
egzaminu. 

https://quizizz.com/admin 
 
Do wykonania: arkusz egzaminacyjny, zadania na platformie( na 
bieżąco), praca pisemna- mail. 
 
Termin: do 25 marca 

Karty pracy wysłane przez nauczyciela. 

Rozwiązywanie quizów i testów na platformie 
quizizz. 

 

Małgorzata 

 
Grzegor
czyk 

 

https://quizizz.com/admin


      

6. Muzyka     

7.    1.   

 

 
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. 


