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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 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 Sprawdzian wiadomości 
z działu – „Symetria”. 

1. Zapisz temat: Sprawdzian wiadomości z działu – „Symetria”. 
2. Sprawdzian wiadomości z działu – „Symetria” udostępnię 14.05.2020 o godz. 
10.00 w aplikacji Classroom - matematyka.     
Sprawdzian trwa 45minut, 15 minut na przesłanie odpowiedzi (razem 60 min.).                                           
3. Rozwiązane zadania prześlij w formie zdjęcia lub pliku tekstowego na mail 
nauczyciela: szczygielanastazja3@gmail.com 

 

Sprawdzian wiadomości w aplikacji Classroom. 

Anastazja Szczygieł 

2. J. Polski Odczytanie nawiązań 

biblijnych kluczem do 

zrozumienia wiersza 

Piotra Macierzyńskiego 

Cel: Uczeń omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu. Określa w 
poznanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji. 
1.Przeczytaj wiersz pt. „Stworzenie KL Auschwitz”. Zapoznaj się z przypisami 
do utworu. 
2.Zanotuj. Środki poetyckiego wyrazu zostały w wierszu wyraźnie 
zredukowane, dzięki czemu utwór przypomina sprawozdanie, a nawet 
historyczno-poetycki reportaż. Odczytanie nawiązań do Księgi Rodzaju 
pozwala zrozumieć sens utworu. 
Dokończ notatkę według P. 2/268 

Podręcznik s.267-268. 

SłuchApka 

 

 

 

„A Bóg wiedział, że były dobre” (Rdz.1, 12 i 18)  

Joanna Baran 

3. J. Polski Opis i interpretacja 

obrazu Wasilija 

Wereszczagina. 

Cel: Uczeń interpretuje dzieła sztuki. 
1.Przyjrzyj się obrazowi na s. 269. Zastanów się, jakie emocje w tobie budzi. 
Zwróć uwagę na symbolikę (kruk – w mitologii towarzyszył bogom wojny, 
czaszka - śmierć) i znacznie słowa „apoteoza”. 
2.Napisz notatę bazując na P. 2,3/269. 
 

Podręcznik s. 269. 

 

Sprawdzian – 21 maja – czwartek. 

Joanna Baran 

4. J. Angielski S: Powtarzamy stopień 

wyższy I najwyższy 

przymiotników. 

  
Wykonam quizy online utrwalające stopniowanie przymiotników 
 
 
https://test-english.com/grammar-points/a2/comparative-superlative-
adjectives-adverbs/ 
 
 
 
Plus jeden quiz na ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 
https://test-english.com/listening/a2/english-pubs-a2-listening/ 

  

Quizy online 

 

 

KARTKÓWKA ze słówek życie społeczne 

19 maja 

 

Termin oddania opowiadania do 18 maja 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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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 17 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.  

5. Godzina z 
Wychowawcą 

Co to jest higiena 

odżywiania się? 

Cele: Uczeń propaguje zdrowy styl życia, dba o własne zdrowie. 

1.Zapoznaj się z tematem zamieszczonym w Classroom. 

 
Classroom – praca z tekstem 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Wytrzymałość w 
sztafetowych biegach 
przełajowych. 
 

 
T: Wytrzymałość w sztafetowych biegach przełajowych. 

I. Rozgrzewka w miejscu: 

trucht w miejscu 3 min, wymachy ramion jednocześnie do przodu i w tył  x 
10,wymachy ramion naprzemianstronnie do przodu  i w tył  x 8, krążenia 
tułowia  x 6 w każdą stronę, krążenia bioder x 6 w każdą stronę, Skip A w 
miejscu x20( bieg z wysokim unoszeniem kolan),  Skip C w miejscu x20 ( bieg z 
uderzaniem piętami o pośladki), skłony tułowia x 5 do każdej stopy, 
skrętoskłony,  w siadzie prostym skłon do stóp x 3 po 10 s, w siadzie 
rozkrocznym skłon do stopy prawej i lewej x 3 po 10 s, brzuszki x 10 po 3 serie z 
przerwą 1 min pomiędzy seriami, pompki x 8 po 3 serie  z przerwą 1 min 
pomiędzy seriami.                       

II. Technika biegu – bieg krótki i długi. 
https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B_Z8 

III. Biegi sztafetowe. 
W biegach rozstawnych 4 x 400 m (4 x 200 m) przy zmianie pałeczki 
sztafetowej, kończący bieg wyciąga prawą rękę z pałeczką do przodu. 
Obowiązuje 20 – metrowa strefa zmian. Pałeczka musi być przekazana z ręki 
do ręki. W przypadku, gdy wypadnie biegnącemu z ręki, tylko on może ją 
podnieść i kontynuować bieg. 
 Doskonalimy umiejętność przekazywania pałeczki sztafetowej.  
Zapoznaj się z filmikami: 
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8 
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0 
  
 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1AkPUU3B
_Z8 
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2
Mu8 
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1
J0 
  
 

Maryla Staszek 
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7. Informatyka Zastosowanie arkusza 

kalkulacyjnego i jego 

budowa 

 

Proszę o przeczytanie punktu 1. na str. 110 -111 oraz obejrzenie filmu 

instruktażowego : https://www.youtube.com/watch?v=rS8p6J2OUjo 
Podręcznik, film instruktażowy P.Pawlas 

8. Easy English S: Rozwiązujemy 
przykładowy arkusz 
egzaminacyjny. 

Wykonam zadania z arkusza egzaminacyjnego zamieszczonego na Classroom.  
Spotkanie o 10.  

 Kopia przykładowego arkusza egzaminacyjnego Małgorzata 
Grzegorczyk 

 
 
 
 
 

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. 
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