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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 maja 2020 roku -poniedziałek 

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. J. Niemiecki Temat: Do kina czy do 
teatru? – Zależy od.. 
 

 

  Thema: Ins Kino oder ins Theater – Je nachdem.. 
Przepisz słówka z podręcznika str. 73 na dole do zeszytu. 
Przepisz tekst z ćwiczenia 2 str. 72 z podręcznika do zeszytu i uzupełnij 
o brakujące wyrazy. 
1.  Theater  6. Bühne – scena  
2. Theaterkarten  7. Schauspieler – aktor  
3. Internet 8. Aufführung – przedstawienie, spektakl 
4. Abendkasse  9.  Zuschauer – widz  
5. Theater  10. Schauspieler  
Wykonaj zdjęcie zapisanej lekcji i prześlij je do 15 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 
 

Podręcznik,  zeszyt. Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia Temat: Opór 
społeczny wobec 
komunizmu. 

 

 Temat: Opór społeczny wobec komunizmu. 
Celem zwalczania przeciwników politycznych socjalistyczna władza 
powołała 
 MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego  
oraz UB – Urząd Bezpieczeństwa. 
Jednocześnie dawne AK mimo rozkazu z 19 stycznia 1945r. powołano 
tajną organizację „ Niepodległość” (NIE) a we wrześniu powołano 
Zrzeszenie „ Wolność i Niezawisłość” ( WiN). 
Dlatego okres w latach 1944 – 1953 nazywany często bywa nazywany 
powstaniem antykomunistycznym w Polsce.  
W ramach tych organizacji działały odziały partyzanckie. Ich nazwano 
żołnierzami wyklętymi bądź niezłomnymi. 
Opór polskiego podziemia na ziemiach zajętych przez ZSRR szacuje się 
na blisko 3500 zabitych w walce i blisko 25 tysięcy aresztowanych i 
internowanych.  
Najbardziej znane oddziały partyzanckie: 

podręcznik, zeszyt Teresa 
Szkodzińska  
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majora Mariana Biernaciaka  ps. Orlik 
majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora (Lubelszczyzna) 
kapitana Henryka Flame ps. Bartek  
majora Zygmunta Szelendziarza ps. Łupaszka 
Represje wobec tzw. niepokornych kończyły się często śmiercią np.  
Witold Pilecki ps. Witold – więzień Auschwitz, Danuta Siedziakówna ps. 
Inka (18 – latka), Emil Fieldorf ps. Nil. 
Ostatnim niezłomnym, który został aresztowany w 1963r. był Józef 
Franczak ps. Lalek. 
Przepisz notatkę do zeszytu.  
Wykonaj zdjęcie zapisanej notatki i prześlij je do 15 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 

3. Matematyka Figury 
środkowosymetryczne 

Cel: Uczeń umie podać przykłady figur środkowosymetrycznych. 
1. Zapisz temat: Figury środkowosymetryczne. 
2. Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) i wykonaj ćwiczenia, które znajdują w 
udostępnionych materiałach z matematyki. https://epodreczniki.pl/a/figury-
srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn                      To będzie ocenione.                                         
3. Termin wykonania 12.05.2020. 

 

Zeszyt do geometrii,  epodręczniki. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/figury-
srodkowosymetryczne/DcU3JYnvn 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

4.. J. Angielski  S: Powtarzamy 

wyrażenia I czasy 

przyszłe- future simple, 

be going to, Present 

Continuous.   

  
Wykonam quizy online utrwalające użycie czasów przyszłych 
 
https://test-english.com/grammar-points/a2/will-vs-be-going-to/ 
 
https://test-english.com/grammar-points/a2/present-continuous-future-
arrangements/ 
 
Plus jeden quiz na ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 
 
https://test-english.com/listening/a2/london-sightseeing/ 
 
 
 
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! 
Termin wykonania do 12 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 
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5. Biologia Czym jest ekosystem?                                                      Cele: Uczeń potrafi scharakteryzować sukcesję pierwotną i wtórną oraz 
omówić ich przebieg. Dokonać obserwacji sukcesji pierwotnej i wtórnej. 
 
                                                                                                                                               
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.116-120, zapisz temat w zeszycie. 

2.Do zeszytu zapisz definicje następujących pojęć: ekosystem, biocenoza, 
biotop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Składniki biocenozy jeziora: np. rzęsa wodna, trzcina, moczarka, szczupak, 
żaba, glony.                                                                                                                                                                      
Składniki biotopu jeziora: np. woda, tlen, kamienie, muł, piasek.                                  
3.Sukcesja pierwotna i sukcesja wtórna – podsumowanie (zapisz w zeszycie).                                            
Sukcesja – proces stopniowych zmian ekosystemu, prowadzący do powstania 
ekosystemu, o większej liczbie gatunków.                                                                           
Sukcesja pierwotna rozpoczyna się w miejscach wcześniej niezasiedlonych 
przez żywe organizmy, gdzie nie ma gleby. Natomiast sukcesja wtórna 
zachodzi w miejscach, gdzie jest już gleba i jest lub była roślinność. Podczas 
sukcesji, w toku kolejnych przemian pojawia się coraz więcej różnych 
gatunków.  Zwiększa się masa żywych istot, czego konsekwencją jest więcej 
martwej materii. Warstwa gleby robi się coraz grubsza, bogatsza i żyźniejsza. 
Etapem końcowym sukcesji w naszym klimacie jest zawsze las.                                                                                                                                                
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń -  zadania str. 71-72.                                                              
Dla chętnych: z.4-5 str.70.                                                                                                                  
4. Zrób zdjęcie swojej pracy i wyślij na mail nauczyciela.                                       
Termin do: 18.05.2020 r.  

 
 

 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Ćwiczenia wzmacniające 
i rozciągające mięśnie 
stóp. 
  

 

Cel: Uczeń wykonuje ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie stóp. 
 
 1.Zapoznaj się z tekstem w aplikacji Classroom.                                                                   

Praca z tekstem 

 

Maryla Staszek 

7. Religia Przyczyny i przebieg 
reformacji. 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat w zeszycie. 

Temat: Przyczyny i przebieg reformacji. 

Dzisiaj kontynuujemy temat  z ostatniej lekcji. 

2.Zapisz w zeszycie i zapamiętaj: 

Osoby związane z powstaniem protestantyzmu - 

MARCIN LUTER 

JAN KALWIN 

ULRICH ZWINGLI 

KRÓL ANGLII HENRYK VIII 

3.Marcin Luter ujął swoje poglądy w cztery podstawowe zasady 4.Wykonaj 

zadanie 2 w ćwiczeniach str. 55 i 56.na podstawie książki str.111 (pięknie 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta 
Karczewska 



napisane i narysowane) 

5.Wyjaśnij w zeszycie co to jest Tradycja (pisana z dużej litery) (na podstawie 

Internetu lub innych źródeł) 

Tradycję odrzucił Marcin Luter. 

Powodzenia! 

 

8. Słowa jak klucze. 

 

Fonetyka – powtórzenie 

wiadomości. 

Cel: Uczeń rozumie pojęcie głoska, litera, sylaba. Wykorzystuje wiedzę o 
różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i 
miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych. Rozumie rozbieżności między mową 
a pismem.  
*Wykonaj kilka zadań zamieszczonych w Classroom dla tych zajęć. 

Classroom Joanna Baran 

 
 
 
 
 

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. 



 


