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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - czwartek 

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. Matematyka Oś symetrii figury. Cel: Uczeń zna pojęcie osi symetrii figury. Rozumie pojęcie figury 
osiowosymetrycznej. Umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii. 
1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii: Oś symetrii figury. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 212 i 213. 
3. Rozwiąż zad. 1 - 4 s. 213 i 214. Do zadania 2 i 3 wykonaj rysunek. 
4. Termin wykonania 17.04. 2020. 

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

 

Podręcznik, zeszyt do geometrii, zeszyt ćwiczeń,  
przyrządy geometryczne. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2. J. Polski Zabawy stylem innego 
artysty. 

Cel: Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, 
artystyczny, naukowy, publicystyczny. Używa stylu stosownego do sytuacji 
komunikacyjnej.  
1.Wiesz już, co to jest styl, jakie rodzaje stylów wyróżniamy (w tym 
artystyczny). Każdy artysta ma swój indywidualny i oryginalny styl pisania. 
Świadomie stosuje typowe dla niego zabiegi stylistyczne. Zdarza się, że twórcy 
podejmują różne zabawy literackie i nawiązują do stylu innego pisarza. Często 
ma to charakter żartobliwy, karykaturalny czy satyryczny. 
2.Zrób ćwiczenia 1-4/10-14. Zobacz, kto bawił się stylem Adama Mickiewicza, 
Ignacego Krasickiego i Juliana Tuwima. 

 

Podręcznik s. 245. 

Zeszyt ćwiczeń II s. 10-14. 

Joanna Baran 

3. J. Polski Czytanie z kontekstem – 
aluzja literacka. 

Cel: Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów potrzebne konteksty np. 
biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, 
społeczny.  
1. Aluzja literacka to świadome nawiązanie w tekście do innego utworu 
literackiego. Aby ją dostrzec, potrzebna jest wiedza, a także dociekliwość 
czytelnika.  
2.Sprawdź, co łączy utwory Ignacego Krasickiego, Wisławy Szymborskiej i 
Tadeusza Różewicza. Zrób ćw. 1-5b/4-8.  

Zeszyt ćwiczeń II s. 4 – 8. Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


4. J. Angielski 

 

S: Defining and non-
defining relative  
clauses- zdania 
względne definiujące I 
niedefiniujące. 

 
Wykonam ntatkę w zeszycie pod tematem lekcji na podstawie informacji z 
podręcznika na str 156 (8.1,8.1.1, 8.1.2) 
Obejrzę film instruktażowy pomocy w zrozumieniu tematu: 
https://www.youtube.com/watch?v=eHhsVhpCma4 
Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 
A,B/87 
A,B/95 
 
 

 Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorcz
yk 

5. Godzina z 
wychowawcą 

Jak i dlaczego należy 

dbać o środowisko 

naturalne? 

 

Cele: Uczeń wykazuje troskę o stan swojego otoczenia, zna różne aspekty 

zdrowego stylu życia.                                                                                                  

1.Zapoznaj się z podanym materiałem: https://zdrowie.pap.pl/rodzice/10-

zasad-zdrowego-stylu-zycia-dla-dzieci-i-. 

https://zdrowie.pap.pl/rodzice/10-zasad-
zdrowego-stylu-zycia-dla-dzieci-i- 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

 Utrwalenie znajomości 
przepisów gry w  piłkę 
ręczną.cz.2 

Cel: Przypomnisz sobie podstawowe przepisy gry w piłkę ręczną.. 

 1.Wykonaj plakat promujący dyscyplinę sportu - piłkę ręczną ( należy przesłać 

zdjęcie do 20.04.2020 r.) 

 

 
http://13lo.szczecin.pl/sport/biblioteczka/przepisy_
pr.pdf 
 

 

Maryla Staszek 

7. Informatyka Stosowanie procedur do 

utworzenia kompozycji 

w języku Scratch 

Proszę przeczytać punkt 1 na str. 90 - 91, a następnie wykonać ćwiczenie 1 ze 

stron 91-92 i wysłać pliki , zdjęcie, film lub zrzut ekranu za pomocą poczty 

gmail na mój adres pppawlas8@gmail.com do 22.04  

Konsultacje dotyczące tematu lekcji 16.04 w godz. 08-15.00 

 

Poniżej wysyłam materiały, które pomogą Wam w wykonaniu zrzutu ekranu 

oraz wysłaniu listu z załącznikiem: 

Zrzut ekranu - https://www.youtube.com/watch?v=MyclMGlHvOw 

Wysyłanie emaila z załącznikiem - 

https://www.youtube.com/watch?v=G6B7jsh9em0 

Podręcznik, Scratch P. Pawlas 

8. Easy English S: Świat przyrody-
vocabulary and language 
functions. 

Wykonam zadania utrwalające słownicwto z działu świat przyrody 
(repetytorium) 
Zad.1,2,3,4,5/50    1,2/51 
 
Przygotuję się do kartkówki ze słówek wykonując str 82/83. 
TERMIN: 23 kwietnia 

Repetytorium  Małgorzata 
Grzegorczyk 

 
 
 
 
 

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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