
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 21 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 Alkohole 
monohydroksylowe – 
budowa i 
właściwości. 

 

(temat na 2 godziny 
lekcyjne). 

 

Podstawa programowa: 
 
IX.   Pochodne węglowodorów.  
Uczeń:  
1) pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i 
strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych 
zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; tworzy ich nazwy 
systematyczne; dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowe;  
2) bada wybrane właściwości fizyczne i chemiczne etanolu; opisuje 
właściwości i zastosowania metanolu i etanolu; zapisuje równania reakcji 
spalania metanolu i etanolu; opisuje negatywne skutki działania 
metanolu i etanolu na organizm ludzki;  
 
2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 

A) ćwiczenia interaktywne w materiałach 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). 

 
B) Ćwiczenie IX.1 – IX.2 na platformie WSiPnet 

 
 

Źródła wiedzy: 
A) Materiały udostępnione na platformie 

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

Linki dla tych, którzy mają problemy z logowaniem na 
Epodreczniki.pl 
 
 
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---
budowa/DHDcDTyOx 
 
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---
wlasciwosci/Dn8wj39qS 
 
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wplyw-na-
organizm-czlowieka/D15FOrOqp 
 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Odbicie i rozproszenie 
światła. Powstawanie 
obrazu w zwierciadle 
płaskim.  

(temat na 2 godziny 
lekcyjne). 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
IX.   Optyka.  
Uczeń:   
2)  opisuje zjawisko odbicia od powierzchni płaskiej (…);   
3)  opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni 
chropowatej;   
4)  analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, 
a następnie odbitych od zwierciadła płaskiego (…);  

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. 
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-
powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-
rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF 

Katarzyna 

Machoń 
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5)  konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych 
wytwarzanych przez zwierciadło płaskie (…);   
14) doświadczalnie:   
a) demonstruje (…) powstawanie obrazów za pomocą zwierciadeł 
płaskich (…) 
 
 
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). 

 
B) Ćwiczenie IX.2 – IX.3 na platformie WSiPnet 

 
 

 
B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i 

wspierające zrozumienie zagadnienia: 
Film z serii Fizyka od podstaw: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA 
 

3. J. Angielski   Defininf and non-
defining relative 
clauses- quiz 
podsumowujący 
zdania względne 
definiujące I 

niedefiniujące. 

 
Wykonam quiz dostępny pod linkiem 
https://test-english.com/grammar-points/b1/defining-and-non-defining-
relative-clauses/ 
i sprawdzę swoją wiedzę( w załączniku są dostępne 3 różne quizy( 
exercises 1,2,3). 
Wykonanie quizów udokumentuję zdjęciem i prześlę na maila (od 75% 
poprawnych odpowiedzi). Praca obowiązkowa dla wszystkich. Termin do 

24 kwietnia! 

 Quizy online Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. Matematyka Symetralna odcinka. Cel: Uczeń zna pojęcie symetralnej odcinka, rozumie pojęcie symetralnej 
odcinka i jej własności, umie konstruować symetralną odcinka. 
1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii: Symetralna odcinka. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 216. 
3. Wykonaj ustnie ćw. A i B s. 216. 
4. Wykonaj w zeszycie konstrukcje symetralnej odcinka AB korzystając z 
podręcznika s. 216. 
5. Wykonaj zad. 1 s. 217 (podręcznik) oraz w zeszycie ćwiczeń zad. 1 s. 54. 
Termin wykonania 23.04. 2020. 

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

 
 
2. Podany link pomoże w rozwiązaniu zadań. 
3. Rozwiąż w zeszycie zad. 5, 8, 9 i 10     s. 214. 
4. Termin wykonania 20.04.2020. 

5. Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia  na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Zeszyt do geometrii, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przyrządy 
geometryczne. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDyFj5m4Wjk 

 

 

Anastazja Szczygieł 
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5. J. Polski Piszemy podania Uczeń: pisze spójne wypowiedzi w następujących formach 
wypowiedzi: podanie. 
1.Zapoznaj się z informacjami z ramki (237) na temat podania. 
Narysuj w zeszycie uniwersalny schemat rozmieszczenia treści w 
podaniu. Skorzystaj także ze schematu na stronie 238. 
2.Ustnie zrób P. 1/238. Znajdź błędy w podaniu.  

 

Podręcznik s. 237-238. 

Zeszyt. 

 

Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe -10 
ćwiczeń z krzesłem w 
domu. 

 

 Cel: wzmacnianie mięśni ramion, nóg, tułowia: brzucha i grzbietu, 
kształtowanie koordynacji, skoczności i siły. 

Link - https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

Wykonaj  10-12 powtórzeń w 3 seriach; tempo –średnie, dopasuj do 
swoich indywidualnych możliwości, ćwiczenia wykonuj luźno i 
swobodnie. Podczas ćwiczeń zachowaj ostrożność i zasady 
bezpieczeństwa!                                                                                                                 
1) Przysiady - z postawy siedzącej na krześle, RR wysunięte w przód – 
wykonaj wstawanie z krzesła i siad na krześle.                                                  
2) Przysiad na jednej nodze – z postawy stojącej tyłem do krzesła, jedna 
stopa założona tyłem na krześle wykonujemy głębokie przysiady na 
nodze stojącej, zmiana nogi L-P NN.                                                                                                
3) Przeskoki z N-N – z postawy przodem do krzesła wykonujemy 
przeskoki z NL-NP., ramiona ugięte swobodnie w przedramionach.                             
4) „Pompki”- w podporze przodem do krzesła wykonujemy ugięcia RR, 
osoby nie mogące wykonać tego ćwiczenia mogą wykonać ugięcia RR z 
klęku przodem do krzesła.                                                                                                      
5) „Deska” – w podporze przodem do krzesła na przedramionach 
wykonujemy tzw. Deskę wytrzymaj 10 -15 sek. lub tyle ile potrafisz.                        
6) „Deska bokiem” – ćw. Podobnie jak wyżej z ułożenia bokiem, druga RR 
dla utrzymania równowagi wyprostowana w górę w bok, ćwiczenie 
wykonaj na L-P stronę.                                                                                                            
7) Bieg w podporze przodem na krześle – wykonaj podpór przodem jak w 
ćw. 4 bieg w miejscu z wysokim naprzemiennym unoszeniem kolan w 
przód.                                                                                                                                         
8) Unoszenie bioder – w podporze tyłem na przedramionach na krześle, 
NN ugięte pod kątem prostym w kolanach wykonujemy unoszenie i 
opuszczanie bioder.                                                                                                             
9) Odwrócone pompki – w podporze tyłem do krzesła wykonujemy 
ugięcia i wyprost RR, kończyny dolne NN pracują swobodnie bez 
podpierania i pomocy przy uginaniu RR.                                               10) 
Spięcia brzucha – w siadzie na krześle uginamy NN przyciągamy kolana 
do klatki piersiowej i prostujemy NN tzw. Brzuszki. 

 

 

. 

Link - https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8 

 

Maryla Staszek 
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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. 



 


