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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 
wielowodorotlenowe 
(polihydroksylowe). 

 

1.Podstawa programowa: 
IX.   Pochodne węglowodorów.  
Uczeń:  
3) zapisuje wzór sumaryczny i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-
triolu (glicerolu); bada jego właściwości fizyczne; wymienia jego 
zastosowania;  
 
2.Notatka do zeszytu: 
 
Przerysuj tabelę umieszczoną na aplikacji Classroom do zeszytu, uzupełnij 
ją a następnie prześlij jej zdjęcie (możesz wykonać tę tabelę w programie 
Word). 
 
3.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.3 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://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/DwL8CL7TH/byy6EMtv 
 

 
 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Powstawanie obrazu w 
zwierciadłach 
kulistych. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
 IX.   Optyka.  
Uczeń:   
2)  opisuje zjawisko odbicia (…) od powierzchni sferycznej;   
4)  analizuje bieg promieni wychodzących z punktu w różnych kierunkach, 
a następnie odbitych (…) od zwierciadeł sferycznych; opisuje skupianie 
promieni w zwierciadle wklęsłym oraz bieg promieni odbitych od 

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://moje.epodreczniki.pl/a-shared-
owner/D11l4QZ2B/QRFWJfSo 

Katarzyna 

Machoń 
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zwierciadła wypukłego; posługuje się pojęciami ogniska i ogniskowej;   
14) doświadczalnie:   
a) demonstruje zjawisko (…) powstawanie obrazów za pomocą 
zwierciadeł (…), sferycznych (…),  
 
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.4 na platformie WSiPnet 

 
 
 
 
 

 
B) Materiały dodatkowe, uzupełniające i 

wspierające zrozumienie zagadnienia: 
Film z serii Fizyka od podstaw: 

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ&t=4
97s 
 

3. J. Angielski  S: Phrasal verbs- 
czasowniki frazowe 
związane z relacjami 
międzyludzkimi.    

Poznaję czasowniki frazowe związane z relacjami międzyludzkimi.   
 
*pod tematem lekcji w zeszycie przepiszę wyrażenia na czerwono z 
punktu A/124 i przetłumaczę na j.polski. Następnie połączę je z 
angielskimi definicjami. 
*wykonam w zeszycie (zapisując same odpowiedzi) punkt B/124 
*Z zeszytu ćwiczeń wykonam: 
A,B/88 
Zapamiętuję przetłumaczone czasowniki.  

  

Podręcznik  

Zeszyt ćwiczeń 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. Matematyka Konstrukcja 
dwusiecznej kąta. 

Cel: Uczeń umie konstruować dwusieczną kąta. 
1. Zapisz temat  Konstrukcja dwusiecznej kąta. 
2. Zapisz rozwiązanie  ćw. C i D s. 219. 
3. Zapoznaj się z ciekawostką s. 219. 
4. Wykonaj zad. 2 i 3 s. 220 (podręcznik). 
5. Termin wykonania 04. 05. 2020. 

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

Podręcznik, zeszyt do geometrii,  przyrządy 
geometryczne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU 

 

Anastazja Szczygieł 

5. J. Polski Skarbiec języka. 
Perswazja. 

Cel: Uczeń określa tematykę oraz problematykę utworu. Rozróżnia i 
wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję. 
1. Zapoznaj się w ćwiczeniu z definicją terminu perswazja. Jest to sztuka 
przekonywania, ale różni się od manipulacji. Stosuje różne zabiegi 
językowe: apelowanie, sugerowanie i uzasadnianie poglądów. Osoba 
przekonywująca ma dobre intencje. 
2. Zrób ćwiczenia 1 i 3 /60, 61.  
 
 

Zeszyt ćwiczeń II s. 60-62. 

 

Joanna Baran 
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6. Wychowanie 
Fizyczne 

Rozwijanie zdolności 
siłowych w trakcie 
treningu AMRAP. 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności motorycznych.                           
Przeczytaj o metodzie treningowej AMRAP.  Metoda ta jest rodzajem 
treningu stosowanym w treningu Cross fit czyli treningu polegającym na 
jednoczesnym ćwiczeniu wszystkich najważniejszych zdolności 
motorycznych. Według twórcy cross fitu Grega Glassmana są nimi 
zdolności siłowe, wytrzymałościowe oraz gimnastyczne. Glassman 
stworzył kilka rodzajów/metod kształtowania tych zdolności m.in. As 
Many Rounds  As Possibile czyli (AMRAP). Metoda ta polega na 
wykonaniu tak wielu rund ile się da w ciągu określonego czasu. Tych 
ćwiczeń może być od kilku do kilkunastu, a przedział czasu również od 
kilku minut do nawet kilkudziesięciu. Wszystko zależy od zaawansowania 
ćwiczącego oraz celu treningu.                                                                   
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń.                                                                    
2.Wykonaj tyle rund ile zdołasz w ciągu 20 min.                                                                                       
3.Na jedną rundę będą składać się:                                                                                                           
•20 jak najwyższych wyskoków w górę z dotknięciem kolanami do klatki 
piersiowej•20 brzuszków/skłonów tułowia w przód•20 przysiadów•20 
pajacyków.                                                                                                                                  
Po wszystkim nie zapomnij o rozciąganiu.  

 

 

 

Praca z tekstem 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. 



 


