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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 Symetralna odcinka 
(cd.). 

Cel: Uczeń umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka. 
 
1. Zapisz temat w zeszycie do geometrii: Symetralna odcinka (cd.). 
 

2. Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) i wykonaj ćwiczenia, które znajdują w 
udostępnionych materiałach z matematyki. To będzie ocenione. 

Termin 27.04. 2020. 

Zeszyt do geometrii 

 

https://epodreczniki.pl/a/symetralna-
odcinka/DdaGVIIep 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2-3 J. Polski Formy użytkowe. 
Powtórzenie. 

Cel: Uczeń tworzy spójne wypowiedzi. 
1.Pisaliście ostatnio podanie. Powtórzymy wiadomości na temat wszystkich 
znanych nam form użytkowych. 
2.Zapoznaj się z całym materiałem w zeszycie ćwiczeń. Czytaj wszystkie 
informacje w ramkach.  

Pisemnie zrób ćwiczenia: 
- 1, 2/29  
- 3 lub 4 (przepis, instrukcja) 
- 7 (ogłoszenie było na egzaminie próbnym) 
- 8 (zaproszenie) 
- 9, 10, 12 (dedykacja) 
- 13 lub 14 (życzenia). 
 

(Podręcznik s. 237-238) 

Zeszyt ćwiczeń II str. 29 – 38. 

 

Joanna Baran 

4. J. Angielski 

 

 S: Dogs in a human 
world- reading 
comprehension. 

Poznam: nazwy zwierząt , określenia I przymiotniki opisujące psy. 
 
*Czytamy tekst na str 118/119 
* w zeszycie pod tematem lekcji wyjaśniamy następujące słówka: astonishing, 
beneficial, dangerous, lovely, obedient, strong, suspicious, sniff, phisical 
disability, ruble 
* wykonujmy zadania z podręcznika w zeszycie: 
D/119 
E/119 
I z zeszytu ćwiczeń 
B/87 

  

Podręcznik  

Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorcz
yk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep
https://epodreczniki.pl/a/symetralna-odcinka/DdaGVIIep


5. Godzina z 
Wychowawcą 

Sposoby szybkiego 

zapamiętywania. 

Sposoby szybkiego zapamiętywania. 
Jak się uczyć, żeby się nauczyć. 
https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rl1ZFS2N35
Q 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

 Nauka umiejętności 
rozumienia 
konsekwencji 
zdrowotnych stosowania 
używek i substancji 
psychoaktywnych w 
odniesieniu do 
podejmowania 
aktywności fizycznej. 

Cel: Dowiesz się jaki wpływ na zdrowie oraz wyniki sportowe ma stosowanie 
substancji psychoaktywnych i używek. 
1.Obejrzyj filmiki: Używki a codzienność oraz Czym są dopalacze? 
2.Zastanów się jaki wpływ na kondycję ma stosowanie używek? 
3.Dlaczego stosowanie niektórych substancji jest zabronione w sporcie? 
4.Czy słyszałeś/słyszałaś o jakimś sławnym sportowcu ukaranym  za stosowanie 
niedozwolonych substancji? 

 

 
używki a codzienność: 
https://youtu.be/PzQs9MTf21Q 
dopalacze: 
https://www.youtube.com/watch?v=P-
8a1roBc8g 
 

Maryla Staszek 

7. Informatyka Definiowanie i 

stosowanie funkcji w 

języku Python 
 

Proszę przeczytać punkt 2 na str. 93 - 94, a następnie wykonać 

ćwiczenie 2,3 i 4 ze stron 94-95 i wysłać pliki , wysłać zdjęcie, film 

lub zrzut ekranu za pomocą poczty gmail na mój 

adres pppawlas8@gmail.com do 30.04 

 

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, IDLE Python P.Pawlas 

8. Easy English S: Exercises preparing 
for the exam- arkusz nr 
5. 

Wykonam arkusz egzaminacyjny ze str 114 repetytorium 
Linki do zadań związanych ze słuchaniem: 
1. https://cutt.ly/MyrccSL 
2. https://cutt.ly/5yrcn0B 
3. https://cutt.ly/IyrcQ5P 
4. https://cutt.ly/ayrcRct 
Wypowiedź pisemną z zadania 14 odeślę na maila 
Margaret.szkola@gmail.com 
Do 30 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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