
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 
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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 maja 2020 roku -poniedziałek 

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. Niemiecki    Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia    Teresa 
Szkodzińska 

3. Matematyka Symetria względem 
punktu (cd.). 

Cel: Uczeń umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: 
- nie należy do figury, 
- należy do figury. 
1. Zapisz temat  Symetria względem punktu (cd.). 
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć, lub z podręcznika s. 221 i 222. 
3. Wykonaj w zeszycie zad. 2 - 4 s. 222 (podręcznik). 

Pamiętaj! Rysunki wykonaj ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 
4. Termin wykonania 07. 05. 2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Podręcznik, zeszyt do geometrii,  przyrządy 
geometryczne. 

 

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-
symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424 

 

 

Anastazja Szczygieł 

4.. J. Angielski  S: Writing- a story. 

Opowiadanie, 

historyjka.   

 Poznaję zasady tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych- opowiadanie, 
historyjka. 
 
*Przeczytaj wprowadzenie do tematu zamieszczone w podręczniku na stronie 
126 w Forms Explorer- struktura opowiadania oraz dodatkowe informacje 
zamieszczone w notatce na Classroom. 
 

  

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Karty pracy 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424
https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424


*Wykonam: 
Podręcznik A/126- przetłumaczę wyrazy na żółto a następnie wstawię je w 
odpowiednie miejsca w zdaniach. 
Tego typu zwroty są bardzo ważne, kiedy chcemy utrzymać chronologię 
naszego opowiadania. 
C,D/126 
Zadania z podręcznika wykonujemy w zeszycie. 
*zeszyt ćwiczeń 
A,B,C/90 
*karta pracy 
25 i 27 
Można drukować, wklejać i rozwiązywać. W wypadku zad 25, jeżeli ktoś nie 
drukuje, zapisuje same odpowiedzi w zeszycie. 27 całość w zeszycie. 
Zadanie 27 odsyłacie mi na maila. Macie na niego trochę więcej czasu z uwagi 
na to, że to nasza ostatnia forma pisemna do nauczenia przewidziana na ten 
rok szkolny. Z racji tego, że niektórzy w dalszym ciągu nie oddali mi zaległego 
maila, termin tej pracy jest do 18 maja! 
 

5. Biologia Nieantagonistyczne 
zależności między 
gatunkami.                                                       

Treści:  

 Dwa rodzaje mutualizmu: symbioza i protokooperacja. 

 Komensalizm. 
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.111-115, zapisz temat w zeszycie. 
2.Przepisz notatkę do zeszytu s. 115 –„ To najważniejsze” oraz podaj do 
definicji: symbioza, protokooperacja i komensalizm – po jednym przykładzie.                                                                                                                                                
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń -  zadania str. 65-66. 
Dla chętnych: z.6-8 str.68. 
4. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na mail nauczyciela.                                       
Termin do: 11.05.2020 r.  

 
 

 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Diagnoza siły mięśni 
brzucha i gibkości 
dolnego odcinka 
kręgosłupa. 

Cel: Dowiesz się w jaki sposób sprawdzić siłę mięśni brzucha oraz gibkość 
kręgosłupa. Wzmacnianie mięśni posturalnych. Wykonanie prób 
sprawnościowych.   
Wykonaj 2 próby sprawnościowe: 
Proszę, wykonaj próbę 4 i 6 z Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory: gibkość i 
siła mięśni brzucha , podaj wynik i ocenę jaką otrzymałeś za te dwa 
sprawdziany. Wcześniej wykonaj rozgrzewkę tak jak umiesz.  
 1. ISF nr 4. Stań na baczność, nie uginaj nóg w kolach. Wykonaj powolny skłon 
tułowia w przód. Nogi proste. Liczy się tylko poprawnie wykonanie zadanie.                                                                                                                                             
2.ISF nr 6. Połóż się na plecach, ręce ułożone dowolnie. Unieś proste nogi tuż 
nad podłoże, wykonuj nożyce poprzeczne tak długo jak możesz.                                                             
Imię i nazwisko .......................................... klasa .........                                                              
4. ISF – gibkość - wynik ............................................ ocena...........                                        
6. ISF – siła mm brzucha – wynik.............. ocena .........                                                    
Masz czas do 08.05.2020r.                                                                                                    
Poproś o pomoc przy pomiarze czasu .                                                                             

Zadanie jest obowiązkowe.                                                                               

 

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZUCHORY- 
prezentacja w aplikacji Classroom 

Maryla Staszek 



7. Religia W maju pozdrawiamy 
naszą Matkę i Królową. 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. (podkreślenie żółte- czas wielkanocny) 
2. Rozpoczął się  miesiąc maj. Miesiąc, w którym tak szczególnie wielbimy i 
wychwalamy Matkę Bożą. Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość Maryi Królowej 
Polski. Rozpoczęły się  nabożeństwa majowe, podczas których  chcemy  Maryi 
dziękować,  prosić,  pokazywać, jak bardzo Matkę Bożą kochamy. Do 
przydrożnych krzyży i kapliczek przynosimy kwiaty. To znak miłości, 
wdzięczności i pamięci. W czasie nabożeństwa majowego śpiewamy pieśni 
sławiące Maryję i odmawiamy  Litanię Loretańską. w której określamy ją 
różnymi pięknymi imionami. Prosimy, aby wstawiała się u swojego Syna Pana 
Jezusa za nami.  
3.Weź udział w katechezie otwierając link. 
https://view.genial.ly/5e9888d3bdff8377d12f5477/social-square-post-
majowki-klasa-6-
jednosc?fbclid=IwAR2W9xbgeDifOs2RiD1P7ji7AeGuVEvOJ0rR9xumn50ofLI63B
753PaguSU 
4.Nalezy otworzyć powyższy link i klikać strzałką widoczną z prawej strony, 
klikamy również na ruchome obrazki. 
5 Na podstawie katechezy online wykonaj w zeszycie jedno z poniższych zadań. 
a.)Zapisz sposoby oddawania czci Matce Bożej. 
lub 
b.)Zapisz 10 tytułów Maryi z Litanii Loretańskiej. 

Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z rodzicami w 

domu. 

Sprawdzian przesyłam tylko tym, którzy nie pisali. Oczywiście zadania w dniu 

dzisiejszych obowiązują całą klasę. 
 

https://view.genial.ly/5e9888d3bdff8377d12f54
77/social-square-post-majowki-klasa-6-
jednosc?fbclid=IwAR2W9xbgeDifOs2RiD1P7ji7Ae
GuVEvOJ0rR9xumn50ofLI63B753PaguSU 

 

Elżbieta 
Karczewska 

8. Słowa jak klucze. 

 

Słowotwórstwo – 

powtórzenie 

wiadomości. 

Słowa jak klucze. 

 

Słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości. Joanna Baran 

 
 
 
 
 

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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