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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 maja 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 Środek symetrii figury. Cel: Uczeń zna pojęcie środka symetrii figury. Umie podać przykłady figur, które 
mają środek symetrii. 
1. Zapisz temat: Środek symetrii figury. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 224 i 225. 
3. Wykonaj ĆWICZENIE s. 224. 
4. Obejrzyj filmik i zapisz w zeszycie ważne informacje zawarte w nim 
Zapamiętaj! (na końcu filmu). 

https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-srodkowosymetryczne?playlist=424 
5. Wykonaj w zeszycie zad. 1 - 3 s. 225 (podręcznik). 
6. Termin wykonania 08.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 
szczygielanastazja3@gmail.com 
 
UWAGA!!! Sprawdzian z działu „Symetrie”. Termin 14.05.2020 - czwartek. 

 

Podręcznik, zeszyt do geometrii,   przyrządy 
geometryczne. 

 

 

 

https://pistacja.tv/film/mat00495-figury-
srodkowosymetryczne?playlist=424 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2-3. J. Polski W jaki sposób bronić się 

przed manipulacją? 

 

Cel: Uczeń rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach. 
1.Znamy pozytywną sztukę przekonywania - perswazję. Dzisiaj zajmiemy się 
manipulacją. Znasz zwroty z języka potocznego: wpuścić w maliny, nabić w 
butelkę, zrobić w balona, okantować, wykiwać, wykołować, wyprowadzić w 
pole, wystawić do wiatru, wystrychnąć na dudka, zrobić w konia, wyrolować. 
Nie lubimy tego. 
2.Zapoznaj się z informacjami na temat nieetycznych zachowań językowych 
(kłamstwo, manipulacja, prowokacja) - s. 254.  
Ustnie zrób P. 1/254. 
3.Przeczytaj informacje w ćw. str.63.  
Wykonaj ćwiczenia 5-7/67-69 dotyczące wiersza „Prospekt”. 
Zdjęcie pracy wyślij dzisiaj na mail nauczyciela. 

Podręcznik s. 254-256 

Zeszyt ćwiczeń s. 63, 67-69 

 

 

 

 

Jak się bronić przed manipulacją w reklamie? 
Przeczytaj w Classroom. 

Joanna Baran 
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4. J. Angielski S: Powtarzamy czasy- 

present simple vs 

present continuous, 

past simple vs past 

continuous 

  
Wykonam quizy online utrwalające użycie czasów teraźniejszych present 
simple i present continuous oraz czasów przeszłych past simple, past 
continuous. 
 
https://test-english.com/grammar-points/a2/present-simple-continuous/ 
 
https://test-english.com/grammar-points/a2/past-continuous-past-simple/ 
 
Obok quizów do wykonania, na tej stronie macie również zakładkę 
EXPLANATIONS, tam znajdziecie notatkę wspomagająco-utrwalającą czasów, z 
których właśnie rozwiązujecie quiz. Warto się na tym opierać i z tego korzystać.  
 
Zwróć uwagę, że w każdym linku jest po 3 quizy- 3 na czasy teraźniejsze, 3 na 
przeszłe.  
Termin wykonania do 10 maja. Zdjęcia wykonanych quizów proszę wysłać na 
maila Margaret.szkola@gmail.com 
Za wykonanie quizów( min 75% poprawnych odpowiedzi z każdego z nich) 
będę stawiała +.  Po uzyskaniu 3+ , będę zamieniła je na ocenę. Pełnoprawny + 
należy się tym osobom, które nie tylko zwrócą quizy ale zrobią to w terminie. 
Stawiam – za nieterminowość. Trzy – będą również zamienione na ocenę.  

  

Quizy online 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

5. Godzina z 
Wychowawcą 

Symbole i święta 

narodowe. 

Cel:. Utrwalamy wiedzę na temat polskich symboli narodowych.                                                     

1.Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=RXjuQ0wyIWA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXjuQ0w
yIWA 

 
 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Rozwijanie zdolności 
kondycyjnych. 

Cel: Poznasz sposoby kształtowania siłowych zdolności motorycznych.  
 

1. Zapoznaj się z tematem zamieszczonym w Classroom. 

 
Praca z tekstem – aplikacja Classroom 
 
 
 

Maryla Staszek 

7. Informatyka Zapisywanie w języku 

Python wybranych 

algorytmów 

porządkowania i 

wyszukiwania 

 

Proszę o przeczytanie punktu 4. na str. 98 -99 oraz obejrzenie filmu 

instruktażowego : https://www.youtube.com/watch?v=tU2YhrLXGOc&t=28s 

Proszę wykonać ćwiczenie 7 ze str. 99 i wysłać na pppawlas8gmail.com 

Podręcznik, IDLE Python, You Tube P. Pawlas 

8. Easy English S: Utrwalenie 
słownictwa- życie 
społeczne. 

W ramach powtórzenia wykonam stronę 84-85. Przed jej wykonaniem utrwalę 
słownictwo z 14 rozdziału. Wykonując zadanie, nie zaglądam do książki- 
pamiętaj! Spisując gotowe odpowiedzi oszukujecie samych siebie, nie mnie.  
 
Dodatkowo wykonam quiz podsumowujący na quizizz wyznaczony przez 
nauczyciela. Ten teścik nie będzie jeszcze oceniany, to wprowadzenie do 
właściwej kartkówki ze słówek z tego działu. Termin do 14 maja. 

 Repetytorium  Małgorzata 
Grzegorczyk 
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UWAGA! Właściwy test z tego działu 19 maja. 

 
 
 
 
 

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. 



 


