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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 marca 2020 roku -czwartek 

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

Nr. 
Lek
cji 

wg. 
pla
nu 

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. Polski Jak przedstawić 

zdarzenia z 

powstania 

warszawskiego?  

(przepisz do zeszytu) 

Cel: Uczeń rozpoznaje w tekście literackim środki językowe. Wyszukuje 

informacje wyrażone wprost i pośrednio.  

1.Zapoznaj się z filmem „Życie codzienne podczas Powstania Warszawskiego. 

Panował głód i strach” i zwiastunem filmu „Powstanie warszawskie”. 

2.Przeczytaj informacje wstępne oraz fragment książki „Pamiętnik z powstania 

warszawskiego” (fragmenty na głos) – s. 222-226.  

3. Wykonaj zadania z karty pracy – postępuj zgodnie z instrukcją.  

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

CAn6IA  (4’24’’) 

http://powstaniewarszawskiefilm.pl/ - 

zwiastun  

 

Podręcznik s. 222-226. 

Polecenia z karty pracy. 

 

 

Joanna Baran 

2. Matematyka Iloczyn i iloraz potęg 

o takich samych 

podstawach (c.d.). 

Epodręczniki: obejrzyj filmiki „Twierdzenie: Działania na potęgach”. Rozwiąż zad. 

14 str. 37 oraz zad. 43 i 44 str.44 (podręcznik). 
https://epodreczniki.pl/a/slowniczek/Dleuajj

4Z 

Podręcznik, zeszyt do matematyki. 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Angielski T: Modal verbs-

zastosowanie, 

przykłady. 

Powtórzenie 

wiadomości 

Przepiszę lub wkleję do zeszytu notatkę podaną w linku 

https://cutt.ly/ktnbLb1 

NA podstawie notatki, wykonam kartę pracy zamieszczoną w linku 

https://cutt.ly/StnnwBT 

Kartę pracy proszę odesłać na maila, praca będzie oceniana. 

Termin:do 29 marca 

 

Materiały wspomagające przygotowane przez 

nauczyciela 

https://cutt.ly/ktnbLb1 

Karta pracy 

https://cutt.ly/StnnwBT 

Małgorzata 

Grzegorczy

k 

4. Godz. Wych.  Jak chronić się przed 

koronawirusem? 

Cel: Utrwalenie wiedzy na temat ochrony przed zagrożeniem koronawirusem.  

1.Zobacz jak uchronić się przed wirusem. Obejrzyj 

film:https://youtu.be/BOu6SW3oE50                                                    

2.Porozmawiaj na ten temat z rodzicami, rodzeństwem.                              

3.Sprawdź ich wiedzę. Czy na pewno o wszystkim pamiętają. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJ

Bj0s 

 

Maryla Staszek 
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5. Wychowanie 

Fizyczne 

Codzienna i 

systematyczna 

aktywność fizyczna. 

Edukacja zdrowotna. 

Zachęcam wszystkich uczniów do  obejrzenia piramidy zdrowia. Linki o 

piramidzie podane poniżej.  Warto również zobaczyć jak  przez ostatnie lata 

piramida zdrowia się zmieniała. Powinniście być świadomi jakie znaczenie ma 

prawidłowe odżywianie dla zdrowia. Starać się zmienić swoje nawyki żywieniowe. 

Umieć właściwie interpretować opisy produktów żywieniowych. Wiedzieć ile 

posiłków spożywać w ciągu dnia (5-6).  

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-2017-opisem/ 

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-

zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy 

 

https://dietetycy.org.pl/piramida-zywieniowa-

2017-opisem/ 

 

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-

zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-

zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy 

 

 

 

Maryla 

Staszek 

6. Informatyka Programowanie w 
języku Python - 
ćwiczenia 

Informacje zamieszczone na stronie szkoły w linku informatyka Aplikacja Python IDLE, Podręcznik Przemysław 

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 Narodowe j 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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