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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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 Formy użytkowe. 
Podanie. 

Uczeń: pisze spójne wypowiedzi w następujących formach wypowiedzi: 
podanie. 
1.Wiesz już, że podanie to tekst użytkowy, który wyraża prośbę wraz z jej 
uzasadnieniem. Znasz układ graficzny podania. 
2.Zrób ćw. 1,2,3 z zeszytu ćwiczeń. 
3.Zdjęcie ćw. 3/28 lub dokument tekstowy prześlij na mail nauczyciela. 

Zeszyt ćwiczeń II str. 26-28. Joanna Baran 

2. RELIGIA Dziesięć przykazań 
Bożych – Dekalog. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  
Na dzisiejszej katechezie proszę o napisanie sprawdzianu z zaległego 
działu dotyczącego Dekalogu.  
Bardzo proszę o wypełnienie arkusza dostępnego na Classroom.  
Wszystkie odpowiedzi możecie znaleźć w podręczniku na s. 69-98. 
Proszę o odesłanie pracy w dniu 22.04. Prace nadesłane po tym 
terminie nie będą brane pod uwagę. Jeżeli ktoś nie odpowiedział 
jeszcze na zaproszenie Classroom to proszę zrobić to jak najszybciej 

 Elżbieta 
Karczewska 

3. GEOGRAFIA Ludność Ameryki  
Proszę przeczytać temat lekcji (20), a następnie opracować następujące 
zagadnienia: 
 
•Podaj 4 przyczyny zróżnicowania rasowego i etnicznego Ameryk i 
•Omów wielkie migracje w historii zasiedlania Ameryk i 
• Omów zmiany liczby ludności Ameryki 
• Jaka jest sytuacja rdzennej ludności? 
•Wymień 3 skutki zanikania kultur pierwotnych 
 
Potwierdzenie wykonanej pracy proszę przesłać na moja 
pocztę pppawlas8@gmail.com. 

 

 Podręcznik Przemysław 
Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Ustrój Rzeczypospolitej 
Polskiej – powtórzenie i 
utrwalenie 
wiadomości.(temat do 
realizacji na dwóch 
godzinach). 

Tradycyjnie proszę was o wykonanie zadań z podsumowania. Wykonajcie 

zadania: 1/165, 2/165, 6/165, 7/165, 8/165, 9/165, 10/165, 13/165.  

 
UWAGA!!! 
 ZA TYDZIEŃ 29 KWIETNIA 2020R. ZROBIĘ KARTKÓWKĘ/MINISPRAWDZIAN  Z 
TEMATÓW: 

 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 

Agnieszka 
Wronisz 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=3


 Sejm i Senat – władza ustawodawcza w Polsce 

 Prezydent i rząd – władza wykonawcza w Polsce 

 Sądy i trybunały – władza sądownicza. 

 
 

 

 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

Poznajemy największe 
sukcesy polskich 
sportowców. 

 Cel: Poznasz sylwetki najwybitniejszych polskich sportowców oraz ich 
największe osiągnięcia. Igrzyska Olimpijskie w Montrealu-1976. 
1.Obejrzyjfilm: https://youtu.be/i2l8jnvH6dw 
2.Zastanów się: 
•Która dyscyplina sportu z oglądanych na filmie najbardziej Ci się podoba?                            
•Którą z nich chciałbyś/chciałabyś spróbować uprawiać na lekcji w-f.                                   
•Przypomnij sobie, którą z nich już próbowałeś/aś uprawiać?  
 

https://youtu.be/i2l8jnvH6dw 
 
 

 

 

 

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 Narodowe j 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. 

https://youtu.be/i2l8jnvH6dw


 


