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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 maja 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 

Seksualność człowieka. 

Lekcja dla grupy 

dziewcząt. 

Cele:  Uczennica zna piętra (poziomy) ludzkiej seksualności. 
1.Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela. 
2.Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu tekstowego  na 
mail nauczyciela. 
3. Termin: do 15.05.2020 r. 

Karta pracy dla dziewcząt umieszczona w 

Classroom 
Maryla Staszek 

2. Matematyka Środek symetrii figury - 
ćwiczenia. 

Cel: Uczeń umie rysować figury posiadające środek symetrii. Umie wskazać 
środek symetrii figury. 
1. Zapisz temat: Środek symetrii figury - ćwiczenia. 
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 - 5 s. 59. Pamiętaj! Rysunki wykonaj 
ołówkiem i przy pomocy przyrządów. 
3. Termin wykonania 11.05.2020. 

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

Zeszyt ćwiczeń,  zeszyt do geometrii,   przyrządy 
geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski  Rozwiązujemy zadania 
utrwalające wiadomości. 

Cel: Uczeń powtarza wiadomości z zakresu postawy programowej.  
1.Przeczytaj tekst „Kondor i kronopio” i samodzielnie zrób w zeszycie  P. 1-
11/262-263. 

Podręcznik s. 262-263. 

Zeszyt.  

 

 

Sprawdzian – 21 maja czwartek.  

 

Joanna Baran 

4. Fizyka   
 Konstrukcje obrazów 
otrzymywanych w 
zwierciadłach - 
ćwiczenia 
 

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=CGoLHh0O
vFQ 

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

Katarzyna 

Machoń 
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2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 
 
Zadania znajdują się  w kartach pracy umieszczonych na aplikacji  Classroom. 
 
 

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

 

5. Historia 

 

 Szpanerski sprzęt PRL-u 
 

 Zapisz temat lekcji do zeszytu i wykonaj polecenia 
Obejrzyj filmik pod wskazanym adresem i wymień jakie samochody 
produkowane były w PRL-u – min. 5 marek? 
Podaj nazwy dwóch marek motorów w tym okresie. 
https://www.youtube.com/watch?v=zXBf9IG9lr4 
Zrób zdjęcie wykonanej pracy  i wyślij na tera.ups@o2.pl . 
 Masz czas do 11 maja. 
 

Filmik na youtube, zeszyt Teresa 
Szkodzińska 

6. Chemia Kwas etanowy (octowy) 
– właściwości fizyczne i 
chemiczne. 

 

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 materiale udostępnionym na platformie 

Epodreczniki.pl  
B) ćwiczenie IX.5 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://epodreczniki.pl/a/kwasy-
karboksylowe---wlasciwosci/D1CvnKVGd 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

7. J. Niemiecki  Wszystkie drogi 
prowadzą do celu. 
Powtórzenie. 
 
 

Wszystkie drogi prowadzą do celu. Powtórzenie. 
Thema: Alle Wege führen zum Ziel. Die Wiederholung. 
Przepisz temat lekcji.  Wykonaj ćwiczenia. 1, 2 i 3 str. 70 z zeszytu ćwiczeń. 
Zrób zdjęcie i wyślij na tera.ups@o2.pl . Masz czas do 11 maja. 
 

Podręcznik,  zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 Inne groźne przypadki. 1.Podstawa programowa: 

Cel kształcenia: 

 III.  Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy 

Treści kształcenia: 

- pierwsza pomoc w przypadku: zadławienia, zawału serca, udaru mózgu, 

napadu padaczkowego, ciała obcego w oku, zatrucia, tonięcia, porażenia 

prądem, ukąszenia, użądlenia  

- zapobieganie zadławieniom  u dzieci 

Źródła wiedzy: 
Podręcznik „Edukacja dla bezpieczeństwa” – 
str.109-118 

Katarzyna 

Machoń 
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2. Zadania do wykonania. 

Karta pracy umieszczona na aplikacji Classroom 

(wykonane zadania należy przesłać do sprawdzenia do 14 maja 2020r.) 

 

 
 
 
 
 

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. 



 


