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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 17 kwietnia 2020 roku - piątek 

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. Wychowanie do 
życia w rodzinie 

Rozwój psychoseksualny 
człowieka. Lekcja dla 
grupy dziewcząt. 

 

Cel: Uświadomienie potrzeby akceptacji własnej płciowości. 
1.Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela (wykonują dziewczęta). 
2.Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu tekstowego  na 
adres: 
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 
3. Termin: do 24.04.2020 r. 

Karta pracy dla dziewcząt umieszczona na 

Classroomie 
Maryla Staszek 

2. Matematyka Oś symetrii figury - 
ćwiczenia. 

Cel: Uczeń umie narysować oś symetrii figury. Umie uzupełnić figurę do figury 
osiowosymetrycznej, mając dane: oś symetrii oraz część figury. 
1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii: Oś symetrii figury – ćwiczenia. 
2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2 s. 52. 
3. Termin wykonania 20.04.2020. 

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

 

Zeszyt do geometrii, zeszyt ćwiczeń,  przyrządy 
geometryczne. 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Utrwalamy wiedzę i 
umiejętności z zakresu 
podstawy programowej. 

Cel: Uczeń powtarza różne wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy 
programowej. 
1.W zeszycie napisz polecenia 1-11/236-237. 
2.Wykonaną pracę w formie zdjęcia prześlij na mail nauczyciela – 17 kwietnia. 
 

Podręcznik s. 236-237. 

Zeszyt.  

Joanna Baran 

4. Fizyka Źródła światła i jego 
prędkość. Zjawisko 
powstawania cienia i 
półcienia cd. 

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

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

Proszę  uczniów mających problemy z logowaniem na platformę 
Epodreczniki.pl  o przesłanie zdjęć wykonanych zadań ( link  do ćwiczeń podany 
w źródłach wiedzy). 

Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 

Epodreczniki.pl (materiał jest dostępny 
dopiero po zalogowaniu się na 
platformę)  

Link dla tych, którzy mają problemy z 
logowaniem na Epodreczniki.pl: 
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/DZIkLS9s1/5QQHU2kJ 

B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i 
wspierające zrozumienie zagadnienia: 

Film z serii Fizyka od podstaw: 
https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeE

Katarzyna 

Machoń 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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mailto:maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DZIkLS9s1/5QQHU2kJ
https://moje.epodreczniki.pl/a-shared-owner/DZIkLS9s1/5QQHU2kJ
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B) Ćwiczenie IX.1 na platformie WSiPnet 

 
 

aQ 
 
 

5. Historia 

 

 Przemiany społeczne i 
kulturowe  w II poł. XX 

wieku, 
 

Odpowiedz krótko do zeszytu na pytania.  
1. Jakie zespoły muzyczne przeciwstawiały się wojnie? Str. 159-160 podręcznik 
Wykonaj zadanie w zeszycie domowym. Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na 
tera.ups@o2.pl 
Masz na to czas do 21 04 2020. 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Teresa 
Szkodzińska 

6. Chemia Sprawdzian wiadomości 
z działu „Węgiel i jego 
związki z wodorem”. 

Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe VIII.1 do VIII.10 
 
 
Sprawdzian dostępny będzie na platformie WSiPnet.  
Przed przystąpieniem do rozwiązania testu, proszę przeanalizować wcześniej 
wykonane na tej  platformie  zadania od VIII. 1 do VIII.10. 
 
 

Platforma WSiPnet 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

7. J. Niemiecki  Temat: Jak dojdę do 
dworca kolejowego? 
Thema: Wie komme ich 
zum Bahnhof? 
 

Zapisz temat w zeszycie w j. niemieckim. 
Przepisz słówka ze str. 65 na dole z oznaczenia „w” 
Zapisz podane wyrażenia w j. niemieckim 
in der Apotheke  – do apteki 
auf dem Parkplatz – na parking 
in der Eisdiele – do lodziarni 
in der Bank – do banku 
beim Friseur – do fryzjera 
wieder rechts – znów na prawo 
wieder links – znów na lewo 
die Straße entlang – wzdłuż ulicy 
immer geradeaus – ciągle prosto 
an der Kirche vorbei – obok kościoła 
bis zur nächsten Ampel – do następnych świateł 
bis zur  ersten Kreuzung – do pierwszego skrzyżowania 
über den Platz – przez plac 
über die Straße – przez ulicę 
über die Brücke – przez most 
durch den Park – przez park 
Odpowiedz krótko do zeszytu na pytania z ćwicz. 1 str. 64 z podręcznika. 
 
Wykonaj zadanie w zeszycie domowym. Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na 
tera.ups@o2.pl 
Masz na to czas do 21 04 2020. 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Teresa 
Szkodzińska 

mailto:tera.ups@o2.pl
mailto:tera.ups@o2.pl


8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Złamania i zwichnięcia. 1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  
III. Podstawy pierwszej pomocy.  
Uczeń: 
13) zna zasady pierwszej pomocy w urazach kończyn:  
f) wyjaśnia pojęcie: złamanie,  
g) stosuje zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów,   
h) wymienia przykłady zapobiegania urazom w sporcie, w domu, w pracy;  
 
2.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 
 
Karta pracy nr 3  - umieszczona na Classroomie. 
 

Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa 
str.99-103 
 

Katarzyna 

Machoń 

 
 
 
 
 

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. 



 


