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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 kwietnia 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. Easy English Utrwalamy czasy 
gramatyczne- grammar 
revision. 

Wykonam kartę pracy utrwalającą czasy gramatyczne. 
https://cutt.ly/StYvelo 
 

Karta pracy Małgorzata 
Grzegorczyk 

2. Matematyka Symetria względem 
prostej. 

Cel: Figury symetryczne względem prostej, czym jest oś symetrii, kiedy punkty 

są symetryczne względem prostej. 

1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii „Symetria względem prostej”. 

2.Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 206 i 207. 

3. Wykonaj w zeszycie do geometrii ćw. A i B s. 206/207. 

4. Zapisz je w zeszycie definicję „ Dwa punkty … symetryczny sam do siebie 

względem tej prostej”. 

5. Obejrzyj filmik. 

 6. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 48. 

7. Termin wykonania 03.04.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

  

Podręcznik, zeszyt do geometrii, zeszyt ćwiczeń,  

przyrządy geometryczne. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00491-figury-

symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Obraz zrujnowanej 

Warszawy widziany 

oczyma reportera.  
(lekcja 2) 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim środki stylistyczne.  
1.Wykonaj polecenia w zeszycie według instrukcji z karty pracy. 

Podręcznik s. 227-232. 

Karta pracy 

Joanna Baran 

4. J. Polski Różne formy 
wypowiedzi – 
opowiadanie. 
Powtórzenie. 

Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi (…): opowiadanie. 
1.Przypomnij sobie, jak tworzymy opowiadanie. Skorzystaj ze wskazówek 
nauczyciela (przesłane wcześniej)  i informacji w zeszycie ćwiczeń (s. 43). 
2.W zeszycie ćwiczeń zrób ćw. 1 lub 2 lub 3 (do wyboru). 
3. Napisz opowiadanie. Wybierz temat z ćw. 5/47. 
Pracę przyślij (zdjęcie lub dokument tekstowy) do 6 kwietnia. 

Zeszyt ćwiczeń II s.43-45. Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://cutt.ly/StYvelo
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
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5. J. Angielski 

 

Mowa zależna- zdania 
oznajmujące, przeczenia, 
pytania, polecenia i 
prośby. Następstwo 
czasów. 

Na podstawie notatki przygotowanej przez nauczyciela https://cutt.ly/NtYbp47 
I filmów instruktażowych  
https://www.youtube.com/watch?v=yS_H_v6pf1Q 
https://www.youtube.com/watch?v=ykygXj8OG4I 
https://www.youtube.com/watch?v=SPpg0L6Zl8s 
https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8 
https://www.youtube.com/watch?v=E84oLaMbuSw 
 
zapoznam się z tematem- Mowa zależna. 
Pod takim tematem w zeszycie, sporządzę notatkę z najważniejszych 
informacji(można streścić moją, bądź wydrukować, zmniejszyć i przykleić) 
Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 
A/89 
C,D/95 
 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Materiały wspierające przygotowane przez 
nauczyciela. 

Filmy instruktażowe  

Małgorzata 
Grzegor
czyk 

6. Godzina z 
wychowawcą 

Bądźmy razem… Bądźmy razem... 
1.Przygotuj śniadanie dla swoich bliskich . 
2.Porozmawiaj z rodzicami i zapamiętaj ciekawą historię z ich dzieciństwa. 

 
 

 Maryla Staszek 

7. Wychowanie 

Fizyczne 

 Utrwalenie znajomości 
przepisów gry w 
siatkówkę. 

Cel: Przypomnisz sobie podstawowe przepisy gry w siatkówkę. 
Zobacz,  jak Polska zdobywa mistrzostwo świata w 2018 r.: 
https://youtu.be/5c8w6Gg3FtA?t=6612 

 

 
https://youtu.be/5c8w6Gg3FtA?t=6612 
 

 

Maryla Staszek 

8. Informatyka Stosowanie instrukcji 

iteracyjnej 

Proszę przeczytać punkt 6 na str. 83 - 85, a następnie wykonać ćwiczenie 15 ze 

strony 85  i wysłać pliki , wysłać zdjęcie, film lub zrzut ekranu za pomocą 

poczty gmail na mój adres pppawlas8@gmail.com do 09.04 

 

Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu zrzutu ekranu 

oraz wysłaniu listu z załącznikiem: 

Zrzut ekranu - https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 

Wysyłanie emaila z załącznikiem - 

https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

Podręcznik, IDLE Python P.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. 

https://cutt.ly/NtYbp47
https://www.youtube.com/watch?v=yS_H_v6pf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=ykygXj8OG4I
https://www.youtube.com/watch?v=SPpg0L6Zl8s
https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8
https://www.youtube.com/watch?v=E84oLaMbuSw
https://youtu.be/5c8w6Gg3FtA?t=6612
https://youtu.be/5c8w6Gg3FtA?t=6612


 


