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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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 Symetria względem 
punktu. 

Cel: Uczeń zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu. 
Umie rozpoznawać figury symetryczne względem punktu. 
1. Zapisz temat  Symetria względem punktu. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 221 i 222. 
3. Obejrzyj filmik i zapisz w zeszycie ważne informacje zawarte w nim 
Zapamiętaj! (na końcu filmu). 

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-symetryczne-wzgledem-
punktu?playlist=424 
4. Wykonaj w zeszycie zad. 1 s. 222 (podręcznik). 
5. Wykonaj zad. 1 - 3 s. 57 (z. ć.) 
6. Termin wykonania 05. 05. 2020. 

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

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

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00492-figury-
symetryczne-wzgledem-punktu?playlist=424 

 

Anastazja Szczygieł 

2. J. Polski Interpretujemy grafiki o 

tematyce antywojennej. 

 

Cel: Uczeń interpretuje dzieła sztuki. Redaguje notatki. 
1.Zapoznaj się z hasłem słownikowym dotyczącym grafiki. Zwróć uwagę na 
przykłady technik graficznych s.247. 
2.Zinterpretuj wybraną grafikę z P. 2/248. Napisz notatkę według podpunktów 
z P. 3/249. Zwróć uwagę na pomysł, symbolikę, zastosowane kolory. 

Podręcznik s. 247-249 

Zeszyt. 

 

Joanna Baran 

3. J. Polski Opis i interpretacja 

fotografii. 

Cel: Uczeń interpretuje dzieła sztuki. Redaguje notatki. 
Przyjrzyj się uważnie fotografii na stronie 39 i wykonaj ćwiczenia 1-5/39-40. 
Zdjęcie pracy przyślij 30 kwietnia (czwartek). 

Słonecznej majówki! 

Zeszyt ćwiczeń II s. 39-40. Joanna Baran 

4. J. Angielski S: Phrasal verbs- 

ćwiczenia dodatkowe 

utrwalające. 

 Utrwalam poznane czasowniki frazowe 
 
Na podstawie czasowników frazowych z poprzedniej lekcji, wykonam karty 
pracy zamieszczone na Classroom (albo drukujemy i wklejamy pod tematem w 
zeszycie lub rozwiązujemy w zeszycie wpisując same odpowiedzi). 
 

  

Karty pracy 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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5. Godzina z 
Wychowawcą 

Jak opanować stres 

przed egzaminem. 

Cel: Trzy kroki opanowania stresu. 
Obejrzyj film, poznasz jak się odstresować przed egzaminem, informacje te 
przydadzą ci się również w   przyszłości. 
https://www.youtube.com/watch?v=U86fLo2IHE0 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U86fLo2IH
E0 
 
 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Rozwijanie zdolności 
siłowych w trakcie 
treningu FOR TIME. 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności motorycznych.  
Przeczytaj o metodzie treningowej FOR TIME: 
Metoda ta jest kolejnym rodzajem treningu stosowanym w celu podnoszenia 
poziomu wszystkich najważniejszych zdolności motorycznych. Podobnie jak 
AMRAP jest stosowana m.in. 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 . Metoda FOR TIME polega na wykonaniu  
określonego zadania w jak najkrótszym czasie (for time = na czas). 
1.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 
2.Wykonaj jak najszybciej ćwiczenia: 
•90 pajacyków•70 dotknięć kolan do klatki piersiowej (wspinaczka górska)                                   
•50 skłonów tułowia w tył(superman)•30 skłonów tułowia w 
przód(brzuszki)•20 przysiadów. 
 Rozciąganie 5 min. 
3.Zapisz czas i prześlij na mail nauczyciela. Termin: 10.05.2020 r. 

 
 

 
 
 
https://youtu.be/nmwgirgXLYM 
 

Maryla Staszek 

7. Informatyka Stosowanie list do 

wprowadzania danych 

Proszę o zapoznanie się z treścią punktu 3 zawartego na str. 96 -97, a następnie o 
uzupełnienie zadania pierwszego z karty pracy dołączonej do materiału  na 
classroom. Zadania 2,3,4,5 są dla chętnych. Proszę o odesłanie kart do 06.05 
 na pppawlas8@gmail. com. 

Podręcznik, karta pracy P.Pawlas 

8. Easy English S: Życie społeczne- 
vocabulary, language 
functions and use of 
English. 

Poznaję słownictwo z działu życie społeczne 
 
Ostatni już dział przed Wami. Z repetytorium wykonajcie następujące zadania: 
1,2,3,4/54 
1,2/55 
1,2/56 
1/57 
Zadnia ze str 54 opierają się na słówkach, które dostaliście ode mnie razem ze 
słówkami świat przyrody. Pozostałe zadania są bardziej gramatyczne.  
Powoli zaczynamy uczyć się słówek z tego działu. Zaliczymy je za ok.2 
tygodnie. 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=U86fLo2IHE0
https://www.youtube.com/watch?v=U86fLo2IHE0
https://youtu.be/nmwgirgXLYM


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. 



 


