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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  5 maja 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  Kwasy karboksylowe 

- budowa 

 

1.Podstawa programowa: 

IX.   Pochodne węglowodorów.  

Uczeń:  

5) bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu 

etanowego (octowego); pisze w formie cząsteczkowej równania reakcji 

tego kwasu z wodorotlenkami, tlenkami metali, metalami; bada odczyn 

wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego); pisze równanie 

dysocjacji tego kwasu;  

 
2.Notatka do zeszytu: 

 

Wskazówki do notatki umieszczone są  na aplikacji Classroom. 

 
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.4 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/DH3YxmeJx/oPS2Oswi 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka  Zwierciadła - 
konstrukcje obrazów. 

 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
 IX.   Optyka.  
Uczeń:   
5)  konstruuje bieg promieni ilustrujący powstawanie obrazów pozornych 
wytwarzanych przez zwierciadło płaskie oraz powstawanie obrazów 
rzeczywistych i pozornych wytwarzanych przez zwierciadła sferyczne 
znając położenie ogniska;   
 

2.Źródła wiedzy: 

Filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=CGoLHh0OvFQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk&t=63s 

https://www.youtube.com/watch?v=74HU6m-EcB4 

Katarzyna 

Machoń 
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2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 

A) Ćwiczenia IX.5 na platformie WSiPnet 
 
 

 

3. J. Angielski   S: Powtórzenie 
wiadomości z rozdziału 
8.   

 Utrwalam zagadnienia leksykalne i gramatyczne z rozdziału 8 
-wyrażenia przyimkowe 
-czasowniki frazowe 
-mowa zależna 
-zdania względne definiujące i niedefiniujące 
 
 
 Pod tematem lekcji w zeszycie wykonam: 
Z podręcznika 
*A,B,D,E,F/132 
Z zeszytu ćwiczeń 
*C,D/95 

  

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. Matematyka Symetria względem 
punktu - ćwiczenia. 

Cel: Uczeń umie wykreślić  środek symetrii, względem którego punkty są 
symetryczne. 
1. Zapisz temat  Symetria względem punktu - ćwiczenia. 
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć, lub z podręcznika s. 221 i 
222. 
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 4 - 6 s. 58. 

Pamiętaj! Rysunki wykonaj ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 
4. Termin wykonania 08. 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 

5. J. Polski W jaki sposób bohater 
książki Melchiora 
Wańkowicza uniknął 
bratobójczej walki? 

Cel: Uczeń charakteryzuje bohaterów. Wskazuje wartości w utworze. 
Wyszukuje w tekście informacje. Zna pojęcie komizmu. 
 
Przeczytaj fragment „Tędy i owędy” tekst pt. „Flirty z medycyną”. 
Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w Classroom.   

Podręcznik s. 249- 251. 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości 21 maja - czwartek 

Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Koszykówka -
Kozłowanie piłki prawą 
i lewą ręką. 

I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa (10 – 15min)                                                                                                

1. Lekki trucht przez 3 minuty.                                                                                                                      
2. Ćwiczenia w truchcie (po ok. 0,5-1 minutę na każde): 

 krążenia ramion; 

 bieg tyłem; 

 bieg skrzyżny (przeplatanka) lewym bokiem do kierunku biegu, 
następnie prawym; 

 podskoki z naprzemiennymi wymachami rąk w górę i 

Praca z tekstem 

https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE 

 

Maryla Staszek 
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unoszeniem kolan.                                        

3. Ćwiczenie w marszu: wyciągnięcie rąk do przodu i naprzemienne 
wymachy nogą z dotknięciem palcami stopy do dłoni (po 8 powtórzeń na 
nogę).                                                                                                                                           
4. Ćwiczenia w miejscu (po 8 powtórzeń każde): 

 opad tułowia do przodu, ręce w bok, skręty tułowia zamachem 
rąk (skrętoskłony); 

 krążenia biodrami raz w jedną, raz w drugą stronę; 

 krążenia kolan (do środka, na zewnątrz, razem w obie strony); 

 krążenia nadgarstków i w stawach skokowych; 

 przysiady. 

II .Doskonalenie kozłowania. 

Zadanie dla osób posiadających w domu piłkę, np. także gumową. 

Pamiętajcie, żeby zapewnić bezpieczne miejsce do ćwiczeń i pytać o 
zgodę rodziców. 

Wejdź na stronę:  https://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE 

 

 

 
 
 
 
 

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://www.youtube.com/watch?v=-DhQ23yVDrE


 


