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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 kwietnia 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. Wychowanie do 
życia w rodzinie 

O etapach miłości. Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela. 
Przeczytaj dany temat i zrealizuj dwa zadania. 
Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu tekstowego  na 
adres: 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 
 

Karta pracy umieszczona na platformie 

Classroom. 
Maryla Staszek 

2. Matematyka Rysowanie figur 
symetrycznych 
względem prostej. 

Cel: Rysuje figury symetryczne względem prostej. 

1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii „Rysowanie figur symetrycznych 

względem prostej. ”. 

2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 3 i 4 s. 49. 

7. Termin wykonania 06.04.2020. 

Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

  

Podręcznik, zeszyt do geometrii, zeszyt ćwiczeń,  

przyrządy geometryczne. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Elegia o… (chłopcu 
polskim) jako metafora 
losu pokolenia 
doświadczonego przez 
wojnę. 

Cel: Uczeń wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji. Zna i rozpoznaje w tekście 
literackim środki poetyckie. Charakteryzuje podmiot liryczny. Wykorzystuje w 
interpretacji elementy wiedzy o historii.  
1.Zapoznaj się z opublikowanymi materiałami. Postępuj zgodnie z instrukcją. 

Podręcznik s. 233-234. 

SłuchApka 

www.1944.pl 

Materiały w aplikacji Classroom 

Joanna Baran 

4. Fizyka Sprawdzian wiadomości 
z działu „Magnetyzm”. 

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

Sprawdzian jest udostępniony na platformie 
WSiPnet. 

Katarzyna 

Machoń 

5. Historia 
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6. Chemia Porównanie właściwości 
alkanów, alkenów i 
alkinów. 

Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
VIII. Związki węgla z wodorem – węglowodory. 
Uczeń: 
Uczeń:  
1) definiuje pojęcia: węglowodory nasycone (alkany) i nienasycone (alkeny, 
alkiny);  
3) obserwuje i opisuje właściwości fizyczne alkanów; wskazuje związek między 
długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi w szeregu alkanów 
(gęstość, temperatura topnienia i temperatura wrzenia);  
4) obserwuje i opisuje właściwości chemiczne (reakcje spalania) alkanów; pisze 
równania reakcji spalania alkanów przy dużym i małym dostępie tlenu; 
wyszukuje informacje na temat zastosowań alkanów i je wymienia;  
6) na podstawie obserwacji opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (spalanie, 
przyłączanie bromu) etenu i etynu; wyszukuje informacje na temat ich 
zastosowań i je wymienia;  
7) zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i 
zastosowania polietylenu;  
8) projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające odróżnić 
węglowodory nasycone od nienasyconych;  
 
 

 

Źródła wiedzy 
A) Podręcznik „Chemia Nowej Ery 8” 

str.131 -132 
B) Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl (aby mieć dostęp do 
materiału należy zalogować się 
loginem i hasłem od wychowawcy). 

 
Uwaga: Należy wykonać i zatwierdzić zawarte w 
materiale ćwiczenia, ponieważ w innym 
przypadku wykonalność ich będzie określona na 
0%) 
 
 

Katarzyna 

Machoń 

7. J. Niemiecki .   
 

 

8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Tamowanie krwawień i 
krwotoków. 
 

1.Podstawa programowa: 
 
1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  
 
III. Podstawy pierwszej pomocy.  
Uczeń: 
13) zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:  
a) wyjaśnia pojęcia: rana, krwotok,   
b) wykonuje opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny,  
c) wyjaśnia, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny,  
d) wykonuje opatrunek uciskowy,  
e) bezpiecznie zdejmuje rękawiczki ochronne,  
 
Zadania do wykonania znajdują się w załączniku umieszczonym na platformie 
Classroom. 
 

 
2. Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa 
str.95-98 
B) Materiały dodatkowe, wspierające 
zrozumienie zagadnienia: 
Filmy dostępne w aplikacji Pierwsza pomoc 
zainstalowanej na lekcji w telefonie: 
- „Badanie urazowe” 
- „Tamowanie krwotoków” 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania 
nowych treści: 
 
Karta pracy nr 2- umieszczona na Classromie 
 
 

Katarzyna  Machoń 

 



 
 
 
 

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. 



 


