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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 marca 2020 roku -piątek 

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 Obraz zrujnowanej 

Warszawy widziany 

oczyma reportera.  

(lekcja 1) 

Cel: Uczeń charakteryzuje narratora. Wykorzystuje w interpretacji utworu 

potrzebne konteksty (historyczny). 

1. Obejrzyj film pt. „Miasto ruin” (6’47’’). Wypisz określenia, którymi można 

opisać przedstawioną na filmie Warszawę. Oprócz epitetów próbuj tworzyć 

porównania i metafory.  

2. Przeczytaj fragment „Ziele na kraterze” M. Wańkowicza - rozdział pt. „Non 

omnis moriar”. 

3. Wskaż cytaty świadczące o czasie akcji utworu. Zapisz do zeszytu – P. 

1/232. 

4. Przeanalizuj tekst pod katem sposobu narracji – P. 2 a). 

Pamiętaj o poprawnym zapisaniu cytatu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TR-

VxXMq66g 

 

Podręcznik s. 227-232. 

 

*** dla zainteresowanych – Wiedza z wami 

podstawówka: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzQmG6sK

P3c 

 

 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=TR-VxXMq66g
https://www.youtube.com/watch?v=TR-VxXMq66g
https://www.youtube.com/watch?v=pzQmG6sKP3c
https://www.youtube.com/watch?v=pzQmG6sKP3c


2. Matematyka Mnożenie i dzielenie 

pierwiastków 

kwadratowych  – 

powtórzenie 

wiadomości 

Mnożenie i dzielenie pierwiastków kwadratowych. 

Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka. 

Włączanie czynnika pod znak pierwiastka. 

Rozwiąż zad. 50, 51 i 52 str.44 (podręcznik ). 

https://pistacja.tv/film/mat00324-mnozenie-

pierwiastkow-kwadratowych?playlist=253 

 

https://pistacja.tv/film/mat00325-dzielenie-

pierwiastkow-kwadratowych?playlist=253 

 

https://pistacja.tv/film/mat00321-wylaczanie-

czynnika-przed-znak-

pierwiastka?playlist=253 

 

https://pistacja.tv/film/mat00322-wlaczanie-

czynnika-pod-znak-pierwiastka?playlist=253 

Podręcznik, zeszyt do matematyki. 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Niemiecki Wohin soll ich das tun?  1. Przepisz temat lekcji ze strony 60 do zeszytu. 

2. Zapisz  w zeszycie przyimki z biernikiem  z podsumowania punkt  str. 69. 

3. Przepisz słownictwo ze str. 61 

4. Wykonaj zadanie 1  w zeszycie ćwiczeń str. 62. 

 

Do wglądu Teresa 

Szkodzińska 

4. Historia Zimna wojna i wyścig 

zbrojeń. 

 

  Na podstawie podręcznika „Wczoraj i dziś” kl. 8 str. 137 – 142. 

1. Zapisz temat lekcji  i odpowiedzi w zeszycie. 

1. Kim był Fidel Castro i kiedy przejął władzę na Kubie? 

2.Jak zakończył się kryzys kubański? 

3. Kiedy i kto przejął władzę w ZSRR po Chruszczowie? 

4. Kiedy miała miejsce praska wiosna i jaki był jej rezultat? 

 

Wyślij zdjęcia wykonanej pracy  na adres 

mailowy 

tera.ups@o2.pl 

Teresa Szkodzińska 

5. Fizyka Temat: Zestawienie 

wiadomości z działu 

„Magnetyzm”. 
 

1.Podstawa programowa: 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe od VII.1 do VII.7 oraz IX.12 

 

Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym na 

platformie Classroom. 

 

2. Źródła wiedzy: 

A) Podręcznik do fizyki „Spotkanie z fizyką” 

str.148 

B) Materiały dodatkowe, wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 

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

ZF0&t=436s 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień 

opanowania nowych treści: 

 

A) Podręcznik do fizyki „Spotkanie z fizyką” 

testy str. 149 - 151 (odpowiedzi do zadań 

zostaną wysłane jako załącznik na platformie 

WSiPnet. 

B) platforma WSiPnet – analiza wykonanych 

wcześniej ćwiczeń interaktywnych od VII.1 do 

Katarzyna 

Machoń 
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VII.7  oraz IX.12 i IX.13 i korekta błędów 

 

6. Chemia Temat: Szereg 

homologiczny alkinów. 

Etyn. 

 

Podstawa programowa: 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

VIII. Związki węgla z wodorem – węglowodory. 

Uczeń: 

5) tworzy wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów (na 

podstawie wzorów kolejnych alkenów i alkinów); zapisuje wzór sumaryczny 

alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów węgla; tworzy nazwy alkenów i 

alkinów na podstawie nazw odpowiednich alkanów; rysuje wzory strukturalne i 

półstrukturalne (grupowe) alkenów i alkinów o łańcuchach prostych do pięciu 

atomów węgla w cząsteczce; 

VIII.6) na podstawie obserwacji opisuje właściwości fizyczne i chemiczne 

(spalanie, przyłączanie bromu) etynu; wyszukuje informacje na temat jego 

zastosowania i je wymienia;  

VIII.8) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające odróżnić 

węglowodory nasycone od nienasyconych (reakcja z wodą bromową). 

 

Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym na 

platformie Classroom. 

 

 

Źródła wiedzy: 

A) Podręcznik do chemii „Chemia Nowej Ery 

8” str.126 - 130 

B) Materiały dodatkowe, wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-

weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK 

Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 

nowych treści: 

 

A) platforma WSiPnet – ćwiczenia 

interaktywne VIII.6 i VIII.8. 

B) ćwiczenia zawarte w materiale dodatkowym. 

 

Katarzyna 

Machoń 

7. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Temat: Apteczka 

pierwszej pomocy. 

 

1.Podstawa programowa: 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  

 

III. Podstawy pierwszej pomocy.  

Uczeń: 

12) zna wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: wymienia przedmioty, jakie 

powinny znaleźć się  

w apteczce domowej, samochodowej, przygotowanej na wyprawę turystyczną;  

 

Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym na 

platformie Classroom. 

 

2. Źródła wiedzy: 

A) Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa 

str.92-94 

B) Materiały dodatkowe, wspierające 

zrozumienie zagadnienia: 

https://www.youtube.com/watch?v=oN5A1dbN4

d0 

 

 

3. Ćwiczenia sprawdzające stopień 

opanowania nowych treści: 

 

Karta pracy „Apteczka pierwszej pomocy”  - 

umieszczona na Classromie 

 

 

Katarzyna  

Machoń 

8.  Wychowanie do 

życia w rodzinie 

Odpowiedzialność- 

Wartości w życiu 

człowieka. 

Odpowiedz krótko na pytania zapisane w karcie pracy. Na odpowiedzi czekam 

do 02.04.2020 r. 
Przesłana karta pracy Maryla 

Staszek 

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-weglowodorow-nienasyconych/D6EpMSBXK
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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. 



 


