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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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 chłopców. 

 

Cel: Uświadomienie potrzeby akceptacji własnej płciowości. 
1.Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela (wykonują chłopcy). 
2.Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu tekstowego  na 
mail nauczyciela. 
3. Termin: do 30.04.2020 r. 

Karta pracy dla chłopców umieszczona na 

Classroomie 
Maryla Staszek 

2. Matematyka Symetralna odcinka -  
ćwiczenia. 

Cel: Uczeń umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka. Umie konstrukcyjnie 
podzielić odcinek na cztery równe części. 
 Zapisz temat w zeszycie do geometrii: Symetralna odcinka - ćwiczenia. 
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 2, 3, 4 s. 54/ 55 oraz w zeszycie zad. 2 s. 217 
(podręcznik). Chętni zad.5 i 6 s.55 (z. ćw.). 
Termin wykonania 28.04. 2020. 

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

 

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

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski  Poetycki apel w wierszu 
Marii Pawlikowskiej- 
Jasnorzewskiej pt. 
„Wagi”. 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, przenośnię, 
powtórzenie oraz określa ich funkcje. Określa tematykę oraz problematykę 
utworu. 
1. Przeczytaj wiersz pt. „Wagi”. Zastanów się nad znaczeniem tytułu, 
symboliką wagi. 
2. Przepisz notatkę. Podmiot liryczny zbiorowy (czasowniki są w 1. osobie 
liczby mnogiej, czasu teraźniejszego), w imieniu ludzi, zwraca się  w apostrofie 
do „nieba” i „ery”. Określając adresata stosuje epitety: „niebo krwawe” i „ero 
nasza niepojęta”. Aby wzmocnić swój apel, używa metafor i powtórzeń np. 
„prosimy cię”. 
3. Samodzielnie napisz P. 3/239. 
 

Podręcznik s. 239-240 

Zeszyt.  

Joanna Baran 

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


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

(lekcja 2) 

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 (…);  
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 

 
 
 
 
 

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 
 

B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i 
wspierające zrozumienie zagadnienia: 

Film z serii Fizyka od podstaw: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0E
fbA 
 

Katarzyna 

Machoń 

5. Historia 

 

Początki władzy 
komunistów w 
Polsce . 
 

Zapisz temat lekcji i odpowiedz na 2 pytania. 
1. Jakie zmiany terytorialne nastąpiły w Polsce po II wojnie światowej? 
2. Jakie zmiany w strukturze ludności nastąpiły w Polsce po II wojnie 
światowej? 
Wyślij zdjęcie wykonanej pracy na tera.ups@o2.pl 
Masz na to czas do 27 04 2020. 

Podręcznik 

Str. 158 – 160. 

Teresa 
Szkodzińska 

6. Chemia Alkohole 
monohydroksylowe – 
budowa i właściwości. 

(lekcja 2) 
 

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: 

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 

Katarzyna 

Machoń 

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

 
 

 
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wplyw-na-
organizm-czlowieka/D15FOrOqp 
 
 
 

 

7. J. Niemiecki Zungenbrecher –  

czyli łamańce 

językowe. 
 

To tak na wesoło. Miłej zabawy. 

  Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.  

  Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers 

Fritz.  

  In Ulm um Ulm und um Ulm herum. 
 

notatki Teresa 
Szkodzińska 

8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Oparzenia i odmrożenia 1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  
III. Podstawy pierwszej pomocy.  
Uczeń: 
14) rozumie, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach:  
a) wyjaśnia pojęcie „oparzenie”,  
b) omawia zasady postępowania w przypadku oparzenia termicznego,  
c) demonstruje metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny,  
d) wymienia przykłady zapobiegania oparzeniom, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska domowego i małych dzieci.  
 
Zadania do wykonania umieszczone są na Classroom - 
ostateczny termin nadsyłania  wykonanych z tej lekcji ćwiczeń 07.05.2020r. 
 
Zaległe karty pracy przyjmuję do 30.04.2020r. 
 
 

Źródła wiedzy: 
Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa 
str.104-108 
 

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. 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wplyw-na-organizm-czlowieka/D15FOrOqp
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wplyw-na-organizm-czlowieka/D15FOrOqp


 


