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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 kwietnia 2020 roku -WTOREK 

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

Nr. 
Lekcji 
wg. 
plan

u 

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. Chemia Podsumowanie 
wiadomości o 
węglowodorach. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe VIII.1 do VIII.8 
 
 
 

Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl  
B) Podręcznik „Chemia Nowej Ery 8” str.134-

135 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych 
treści: 

A) ćwiczenia interaktywne w materiale 
udostępnionym na platformie Epodreczniki.pl  

B) Ćwiczenie VIII.1 do VIII.8 na platformie WSiPnet 
(te, które jeszcze nie zostały wykonane) 

 
 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Źródła światła i jego 
prędkość. Zjawisko 
powstawania cienia i 
półcienia. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
IX.   Optyka.  
Uczeń:   
1)  ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła w ośrodku 
jednorodnym; wyjaśnia powstawanie cienia i półcienia;  
 
 
 

Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl  
B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i 

wspierające zrozumienie zagadnienia: 
 
Film z serii Fizyka od podstaw: 
https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ 
 
Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych 
treści: 

C) ćwiczenia interaktywne w materiale 
udostępnionym na platformie Epodreczniki.pl  

D) Ćwiczenie IX.1 na platformie WSiPnet 
 

Katarzyna 

Machoń 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ


3. J. Angielski  Mowa zależna- 
podsumowanie 
wiadomości. Karta 
pracy. 

W ramach podsumowania wykonam kartę pracy podsumowującą zdania 
oznajmujące, przeczenia, pytania, prośby i rozkazy. Do jej wykonania, 
posłużę się wszystkimi udostępnionymi przez nauczyciela materiałami-
notatka, filmy online. 
 
Karta pracy udostępniona na Classroom 
 
Termin wykonania: do 15 kwietnia 
 
 
 

Materiały wspierające przygotowane przez nauczyciela. 

Filmy instruktażowe  

Karta pracy  

Małgorzata 
Grzegorcz
yk 

4. Matematyka Odcinki i wielokąty 
symetryczne 
względem prostej. 

Cel: Rysuje odcinki symetryczne względem prostej. 
1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii Odcinki i wielokąty symetryczne 
względem prostej . 
2. Wykonaj w zeszycie do geometrii ćw. F i zapisz definicje s. 208. 
3. Narysuj wielokąt symetryczny względem prostej s. 209 
4. Rozwiąż zad. 6 i 7 s. 210 (podręcznik). 
5. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń z. 6 i 7 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://epodreczniki.pl/a/symetria-osiowa/D1EgUPZIr 

Anastazja Szczygieł 

5. J. Polski Styl. Charakterystyka 

wybranych stylów. 

(część 1.) 

Cel: Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, 
artystyczny, naukowy, publicystyczny.  
1.Zapoznaj się z pojęciem stylu. 
2.Przeczytaj informacje o różnych stylach, zwróć uwagę na ich cechy 
charakterystyczne.  
3. Zrób krótką notatkę – wypisz podane style do zeszytu. 

Podręcznik s. 243-245. Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Idee olimpijskie 
starożytnego i 
nowożytnego ruchu 
olimpijskiego. 

 

 Cel: Uczeń rozumie i opisuje ideę starożytnego i nowożytnego ruchu 
olimpijskiego. 

Zapoznaj się materiałem Idee olimpijskie (platforma Classroom- karta 
pracy). 

Proszę o przesłanie odpowiedzi do 8 kwietnia na adres : 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

 

 

. 

Platforma Classroom- karta pracy Maryla Staszek 

 
 
 
 
 

mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


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. 



 


