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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  12 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 Estry – budowa i 
właściwości. 

1.Podstawa programowa: 

IX.   Pochodne węglowodorów.  
Uczeń:  
6) wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji; zapisuje równania reakcji 
między kwasami karboksylowymi (metanowym, etanowym) i alkoholami 
(metanolem, etanolem); tworzy nazwy systematyczne i zwyczajowe 
estrów na podstawie nazw odpowiednich kwasów karboksylowych 
(metanowego, etanowego) i alkoholi (metanolu, etanolu); planuje i 
przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać ester o podanej 
nazwie; opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań 
 
 
2.Notatka do zeszytu ( prześlij zdjęcie tej notatki i notatek z dwóch 
poprzednich tematów do następnej lekcji) 
 
Jako notatkę przepisz 6 zdań z podsumowania udostępnionego materiału 
oraz rozwiązane ćwiczenie 1 i 4. 
 
3.Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 

A) zadania IX.6 na platformie WSiPnet 
 
B) dla chętnych – polecenie 1.1 i 1.2  w materiale udostępnionym 

na platformie Epodreczniki.pl  
 
 
 
 

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/estry---budowa-i-
wlasciwosci/DDkpKT1YS 
 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka  Zjawisko załamania 
światła. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
 IX.   Optyka.  
Uczeń:  

Źródła wiedzy: 

A) Materiał udostępniony na platformie Epodreczniki.pl 
(materiał jest dostępny dopiero po zalogowaniu się na 
platformę) 

Katarzyna 

Machoń 
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 6)  opisuje jakościowo zjawisko załamania światła na granicy dwóch 
ośrodków różniących się prędkością rozchodzenia się światła; wskazuje 
kierunek załamania; 
14) doświadczalnie:   
a) demonstruje (..), zjawisko załamania światła na granicy ośrodków (…)  
 
 

2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 

A) Ćwiczenia IX.6 na platformie WSiPnet 
 

- punkt 1 materiału „Zjawisko załamania świtła” 

- punkt 2 materiału (dla chętnych) „Załamanie światła w 
płytce płasko-równoległej” 

Link do materiału dla osób mających problem z 
zalogowaniem: 

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-
bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-
rozpraszajacej/Do7FR5MVk 

 
B)Materiały dodatkowe, uzupełniające i wspierające 
zrozumienie zagadnienia: 

Film z serii Fizyka od podstaw: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA 

 

3. J. Angielski S: Powtarzamy czasy- 
Past simple vs Present 
Perfect.   

  
Wykonam quizy online utrwalające użycie czasów Past simple i Present 
Perfect 
 
https://test-english.com/grammar-points/a2/present-perfect-or-past-
simple/ 
 
Plus jeden quiz na ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
 
https://test-english.com/reading/a2/chinese-new-year/ 
 
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 linku są 4 quizy gramatyczne! 
Termin wykonania do 14 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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4. Matematyka Powtórzenie 
wiadomości z działu – 
Symetria. 

Cel: Uczeń zna pojęcie symetrii względem prostej, osi symetrii figury, 
symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta, symetrii względem punktu, 
środka symetrii figury. 
1. Zapisz temat: Powtórzenie wiadomości z działu – Symetria. 
2. Rozwiąż i zapisz zadania „Sprawdź, czy umiesz” s. 212, 215, 218, 220, 
224, 227.                                                                                                                                   
3. Termin wykonania 13.05.2020. Wykonaną pracę prześlij w formie 
zdjęcia  na adres: szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik, zeszyt do geometrii. 

 

 

Sprawdzian 14 maja czwartek. 

 

 

Anastazja Szczygieł 

5. J. Polski Artystów zabawy 
historią. 

Cel: Uczeń powtarza wiadomości z zakresu postawy programowej.  
1.Przeczytaj tekst Tadeusza Boya-Żeleńskiego „Proroctwo królowej 
Jadwigi” – zrób ćwiczenia 1a,b,c); 2; 3a,b)/15-18.  
 

Zeszyt ćwiczeń str. 15-18. 

 

Sprawdzian – 21 maja czwartek.  

 

Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Próba szybkości.  I. Rozgrzewka - Ćwiczenia z piłką. 

Wejdź na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 II. Test sprawności fizycznej Zuchory. Test służy samoocenie. Diagnozę 
sprawności fizycznej robimy 2 razy w roku szkolnym. W Indeksie 
sprawności fizycznej Zuchory możemy sprawdzić się w wielu próbach,    
są to: 
1. Próba szybkości. 
2. Próba skoczności. 
3. Próba siły ramion. 
4. Próba gibkości. 
5. Próba wytrzymałości. 
6. Próba siły mięśni brzucha. 

 Dzisiaj wykonacie pomiar szybkości. 

SZYBKOŚĆ  

Biegnij szybko przez 10 sekund, wysoko unosząc kolana i klaszcząc pod 
uniesioną nogą. Policz liczbę klaśnięć. 

K/M 

1 pkt. – 12 klaśnięć/15 klaśnięć 
2 pkt. – 16 klaśnięć/20 klaśnięć 
3 pkt. – 20 klaśnięć/25 klaśnięć 
4 pkt. – 25 klaśnięć/30 klaśnięć 
5 pkt. – 30 klaśnięć/35 klaśnięć 
6 pkt. – 35 klaśnięć/40 klaśnięć 

Swój wynik i ocenę podaj na adres mailowy nauczyciela. Termin: do 18 
maja. 

Możesz zapoznać się z instrukcją, jak zbadać szybkość – przesłany Test 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

Test sprawności fizycznej- Classroom 

Maryla Staszek 

mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
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Sprawności Fizycznej (aplikacja Classroom).    

 
 
 
 
 

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. 



 


