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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 kwietnia 2020 roku -poniedziałek 

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

Nr. 
Lekcji 
wg. 

planu 

Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, linki do stron 
edukacyjnych i ćwiczeń 

Nauczyciel 
nadzorujący 

3. Matematyka Punkty symetryczne 
względem prostej. 

Cel: Rysuje punkty symetryczne względem prostej. 

1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii „Punkty symetryczne względem 

prostej ”. 

2. Wykonaj w zeszycie do geometrii ćw. D i E s. 207. 

3. Przerysuj do zeszytu Przykład s. 208 (podręcznik). 

4. Rozwiąż zad. 4 i 5 s. 209, chętni z.1–3 s.209 (podręcznik). 

5. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń z. 5 s. 50. 

6. Podany link pomoże w wykonaniu zadań i ćwiczeń. 

7. Wykonaną pracę 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 

4.. J.Angielski  Mowa zależna- 

ćwiczenia utrwalające. 
Na podstawie informacji z poprzedniej lekcji, rozwiążę quiz online i sprawdzę 
swoją wiedzę. 
https://cutt.ly/BtI1xav 
 
Do wykonania quizu, wykorzystam wszystkie pomoce wysłane przez 
nauczyciela- filmy instruktażowe, notatka.  
 
 

Materiały wspierające przygotowane przez 
nauczyciela. 

Filmy instruktażowe  

Quiz online  

Małgorzata 
Grzegorcz
yk 

5. Biologia Konkurencja.  
Cel: Uczeń potrafi zakwalifikować oddziaływania między organizmami do 
zależności antagonistycznych lub nieantagonistycznych. Potrafi opisać, na czym 
polega konkurencja. 
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.93-96, zapisz temat w zeszycie. 
2.O co konkurują organizmy?. 
3.Wyjaśnij pisemnie w zeszycie pojęcie konkurencja. 
4.Przedstaw ustnie zasoby środowiska, o które konkurują organizmy. 
5.Wykonaj polecenia zamieszczone w karcie pracy. Uzupełnioną kartę pracy 
wklej do zeszytu przedmiotowego. W zeszycie możesz zapisać także tylko 
odpowiedzi  z karty pracy. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na maila na adres 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com . Termin do: 08.04.2020 r. 
5.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń- zad. 1-4 str.53-54. 
Termin wykonania do: 08.04.2020 r. 

Karta pracy zamieszczona na Classroomie. 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 

Maryla Staszek 
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6. Wychowanie 

Fizyczne 

Kształtowanie gibkości. Tworzenie własnych zestawów ćwiczeń. 
Stwórz zestaw ćwiczeń rozciągających. Powinien się on składać z min. 10 
ćwiczeń, które można wykonywać na koniec treningu. To wam może pomóc: 
https://youtu.be/1P59a2ug864 
 

https://youtu.be/1P59a2ug864 

 

Maryla Staszek 

7. Religia Przykazania kościelne 

 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz w zeszycie temat: Przykazania kościelne. 
 (podkreślamy na fioletowo) 
2.Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s.99-101  
3. Zapisz w zeszycie Pięć przykazań kościelnych. 
4.Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń s. 51 
5. Proszę o przesłanie odpowiedzi lub zdjęcia na adres: 
ekarczewska0173@gmail.com 
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia! 

 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta 
Karczew
ska 

 
 
 
 
 

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://youtu.be/1P59a2ug864
https://youtu.be/1P59a2ug864
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