
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 kwietnia 2020 roku - środa 

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 

1. J. POLSKI Styl artystyczny. 
Stylizacja. 

Cel: Uczeń wskazuje główne cechy języka mówionego i pisanego. Używa stylu 
stosownego do sytuacji komunikacyjnej.  
1.Przypomnij sobie informacje dotyczące stylu artystycznego (podręcznik i 
ćwiczenie) i wykonaj ćwiczenia 1-5/79-82. 

Podręcznik s. 245. Ćwiczenia s.75. 

 

Zeszyt ćwiczeń s. 79-82. 

 

Joanna Baran 

2. RELIGIA Święta Jadwiga i 
chrystianizacja Litwy 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
1. Zapisz temat w zeszycie. (podkreślenie żółte – czas wielkanocny, w 

liturgii kolor biały) 
2. Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika s. 104-106. 
3. Wykonaj zad. 3 s. 53/54 zeszyt ćwiczeń. 
4. Zad 1. S. 52 dla chętnych ( 100% poprawne i nadesłane w terminie – 

6 )  
Termin – 15.04 

5. WAŻNE!  Prosiłam o przysłanie pracy dotyczącej Przykazań 
kościelnych i Triduum Paschalnego przed Świętami! Ostateczny 
termin 15. 04. Ci którzy nie przyślą -1. 
Pozdrawiam! 

 

Podręcznik 

Zeszyt 

Zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta 
Karczewska 

3. GEOGRAFIA W Amazonii  
Proszę przeczytać temat 19, a następnie uzupełnić kartę pracy dołączoną do 
zadania na Google classroom. 
Uzupełnione karty proszę przesłać do oceny do dnia 22.04 na 
pppawlas8@gmail.com 
 

 Podręcznik, karta pracy Przemysław 
Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Media i opinia 
publiczna. 

Cel:  
Wykonując zadania dowiesz się: 

 kto i w jakim celu bada opinię publiczną; 

 jakie funkcje pełnią środki masowego przekazu; 

 jakie funkcje pełni przekaz reklamowy. 
 
Treści z podstawy programowej: X.1, X.3, X.5. 
 

 

 Szczegółowa instrukcja pracy dla uczniów  
umieszczona na platformie Classroom.  

 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 Dla chętnych filmy na platformie e-podręczniki:  
https://epodreczniki.pl/a/polska-akcja-

Agnieszka 
Wronisz 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:pppawlas8@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/polska-akcja-humanitarna/D14RNiJ0Z


1. Korzystając z podręcznika proszę wyjaśnij znaczenie pojęć: opinia 
publiczna, środki masowego przekazu (s.158-159). 

2. Zapoznaj się z tekstem „Opinia publiczna” oraz tabelką „Funkcja 
sondaży” (s. 158) a następnie wykonaj polecenia: 

 Wyjaśnij dlaczego politycy powinni znać poglądy obywateli 

dotyczące istotnych problemów społecznych i 

politycznych? 

 Wymień nazwy instytucji specjalizujących się        w 

prowadzeniu badań opinii publicznej. 

3. Zapoznaj się z tekstem „Reklama” s. 161 a następnie                                    

w punktach wymień funkcję reklamy.  

4. Wykonaj ćwiczenia 1/162; 3/162; 4/162; 7/163; 8/163(dla chętnych). 

 

5. Zachęcam was również do obejrzenia filmików, które znajdziecie pod 

linkiem: 

https://epodreczniki.pl/a/polska-akcja-humanitarna/D14RNiJ0Z 
 
https://epodreczniki.pl/a/dzialalnosc-fundacjimimo-wszystko/DAKVSDr6Y 
 

 

Zdjęcia wykonanych zadań proszę przesłać na adres wroniszagnieszka@gmail.com 
do 21 

humanitarna/D14RNiJ0Z 
 
https://epodreczniki.pl/a/dzialalnosc-fundacjimimo-
wszystko/DAKVSDr6Y 

 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 Zestawy ćwiczeń.  Cel: Uczeń demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne. 
 Karta pracy dostępna przez Classroom. 

Karta pracy 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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