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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 

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. Historia Konflikt na Bliskim 
Wschodzie. Utrwalenie 
wiadomości 

Na podstawie podręcznika „Wczoraj i dziś” kl. 8 str. 132 – 136 
uzupełnij ćwiczenia str. 56 – 57. 

 Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń. Teresa 
Szkodzińska 

2. J. Polski Powtórzenie 
wiadomości na temat 
„Zemsty” Aleksandra 
Fredry. 

 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat dramatu i komedii – 
podręcznik s. 358, 367-369. 
2. Posłuchaj lekcji na kanale Wiedza z wami podstawówka.  
3. Zapoznaj się z inscenizacją w Teatrze Telewizji TVP 1 – godz. 
21.00 (lub filmem z 2002 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy). 

Podręcznik. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c 

 
(24 marca 2020 na TVP KULTURA o godz. 13.00 – 
ekranizacja noweli Henryka Sienkiewicza 
„Latarnik”) 

Joanna Baran 

3. Matematyka Temat:Potęga o 

wykładniku naturalnym – 

powtórzenie. 

 

 

Temat:Potęga o wykładniku naturalnym – powtórzenie. 

Obliczanie wartości wyrażeń zawierających potęgi, porównywanie 

potęg, potęga o wykładniku naturalnym. 

Epodręcznik zad.1-15. Rozwiązania zapisz w zeszycie do 
matematyki. 

https://epodreczniki.pl/a/potega-o-wykladniku-

naturalnym/DWf4w8Gvv 

Zeszyt do matematyki. 

 

Anastazja 

Szczygieł 

4. Religia 

Wielki Post – utrwalenie 
wiadomości 

https://learningapps.org/2051932 
 
 
https://learningapps.org/4591065     -uzupełniony tekst 
wpisz  do zeszytu 
 

Ćwiczenia utrwalające Elżbieta 
Karczew
ska 
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5. J. niemiecki Wir beschreiben 
verschiedene Zimmer.  

 Utrwalamy słownictwo związane z wyglądem pokoju. Utrwalamy 
wyrażenia dotyczące opisu pokoju. 

Karta pracy przesłana przez nauczyciela. Adres 
mailowy tera.ups@o2.pl. Sprawdzenie za 
pomocą maila. 

Teresa 
Szkodzińska 

6. Biologia Powtórzenie 
wiadomości. 

 1.Przeczytaj informacje (e-podręcznik) na temat 
dziedziczenia płci i cech sprzężonych z płcią. 

2. Zanotuj w zeszycie zadania z e-podręcznika ( koniec 
lekcji):  ćwiczenia1-6. 

https://epodreczniki.pl/a/dziedziczenie-plci-i-
cechy-sprzezone-z-plcia/D1BJ21Oih 

Maryla Staszek 

7. Wychowanie 
Fizyczne 

Przypomnienie pozycji 

wyjściowych do ćwiczeń. 
Przypomnienie pozycji wyjściowych do ćwiczeń. 

 Przypomnij sobie poznane pozycje wyjściowe do ćwiczeń .  

Pozycje wysokie:  

1. Postawa zasadnicza – postawa na baczność.  

2. Rozkrok – nogi rozstawione szerzej niż na szerokość bioder, stopy 

ustawione równolegle do siebie, ciężar ciała spoczywa jednocześnie na 

obu nogach.  

3. Wykrok/Zakrok – wykonuje się stawiając jedną nogę do przodu/do 

tyłu, ciężar ciała spoczywa jednocześnie na obu nogach..  

4. Unik (w przód; w tył; w bok) – wykonuje się z postawy przez ugięcie 

nogi postawnej (obciążonej), wysunięcie drugiej prostej nogi i 

postawienie jej na palce . 

5.Wypad (w przód; w tył; w bok) – wykonuje się poprzez 

wysunięcie/przeniesienie jednej nogi, postawienie jej na podłożu i ugięcie 

w kolanie, ciężar ciała spoczywa na nodze wypadowej. 

 

Wymyśl po dwa ćwiczenia zaczynające się od danej pozycji i wykonaj 

dwie serie po 20 powtórzeń każdego z nich. 

Ćwiczenia. Maryla 
Staszek 

 
 
 
 
 

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. 
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