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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 kwietnia 2020 roku - środa 

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. J. Polski Styl. Charakterystyka 

wybranych stylów. 

(część 2.) 

Cel: Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, 
artystyczny, naukowy, publicystyczny.  
1.Wiesz już, co to jest styl, jakie style wyróżniany, jakie są ich cechy 
charakterystyczne. 
2.Zrób ćw. 1,2, 3, 5, 7, 8/72-77. 

Podręcznik s. 243-245. 

Zeszyt ćwiczeń II s. 72-77. 

Joanna Baran 

2. Religia Triduum Paschalne   
Temat: Triduum Paschalne 
Moi Drodzy!Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień. Sama nazwa 
kieruje nasze myśli ku wielkim wydarzeniom zbawczym, ku temu, co 
stanowi fundament naszej wiary. Triduum Paschalne, o którym mówi 
nasz dzisiejszy temat, to Trzy Święte Dni.  
Dni, w których dokonało się nasze zbawienie. Wielki Czwartek, Wielki 
Piątek i Wielka Sobota, Niedziela Zmartwychwstania. 
W tym roku Triduum Paschalne będzie miało zupełnie inny charakter. W 
Niedzielę Palmową nie poszliśmy w procesji z palmami, w Wielki 
Czwartek nie będziemy mogli wziąć udziału we Mszy Wieczerzy Pańskiej, 
w Wielki Piątek nie będziemy wspólnie z innymi adorować krzyża i nie 
pójdziemy w drodze krzyżowej, a w Wielką Sobotę nie poświęcimy 
naszych pokarmów…  
Nie oznacza to jednak, że nie możemy dobrze przygotować się na 
Zmartwychwstanie Pańskie! 
Zachęcam do uważnego obejrzenia i wysłuchania materiałów zawartych 
w prezentacji poświęconej Wielkiemu Tygodniowi. Po jej obejrzeniu 
wypełnij kartę pracy.  ( Karta dostępna przez classroom.  Proszę , aby Ci 
którzy nie odpowiedzieli na zaproszenie zrobili to jak najszybciej) 
  Po wypełnieniu  odeślij do mnie. (Możesz wykorzystać wiadomości z 
podręcznika –str. 165-167) 
https://view.genial.ly/5e7b545ecde7170dbe7cf20a/guide-wielki-
tydzien?fbclid=IwAR0cuzkEGPSTh3zZ_FRDXWV5cTTkz_SRJbyjFdAMsOT7
WG1HhRi7IgHC-8E 
 
Życzę Wam i Waszym Najbliższym błogosławionych i radosnych Świąt 

Podręcznik 

Prezentacja  

Karta pracy 

Elżbieta 
Karczews
ka 
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Zmartwychwstania Pańskiego! 
Elżbieta Karczewska 
 

3. Geografia Tornada i cyklony 

tropikalne w 

Ameryce Północnej 

 

Proszę przeczytać temat 18, a następnie: 
1. Proszę wyjaśnić znaczenie terminów: tornado , 
cyklon tropikalny 
2. Wyjaśnij mechanizm powstawania tornad i cyklonów tropikalnych 
3. Opisz krotko obszar występowania tornad i cyklonów tropikalnych 
4. Wymień 4 skutki występowania tornad i cyklonów tropikalnych 
Odpowiedzi proszę mi przesłać na pppawlas8@gmail.com do 15.04 
 

 Podręcznik, classroom Przemysław 
Pawlas 

 WOS Organizacje 
pozarządowe. 

Cel lekcji:  
Zapoznanie uczniów z celami i formą działań organizacji pozarządowych 
(stowarzyszeń i fundacji). 
 
Treści z podstawy programowej: IX.2 

Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela.   

Wykonane zadania uczniowie przesyłają na adres mailowy nauczyciela  w 
formie zdjęcia  do 14.04.2020 r. 

 

 Karta pracy umieszczona na platformie 
Classroom.  

 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 

Agnieszka 
Wronisz 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

 Nauka nowych oraz 
utrwalenie już 
poznanych przepisów 
gry w piłkę ręczną. 

 

Cel: Dowiesz się, jakie są zadania sędziego podczas gry w piłkę ręczną. 
1.Przypomnij sobie przepisy gry w piłkę ręczną: 
https://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_-gry_pilka_reczna 
 
2.Dla chętnych: Zobacz historię najlepszej polskiej reprezentacji w piłkę 
ręczną: https://youtu.be/QqoZN89dz5U 

 

https://youtu.be/QqoZN89dz5U 

 

Maryla Staszek 

 
 
 
 
 

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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