
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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 chłopców. 

Cele:  Uczniowie znają 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 22.05.2020 r. 

Karta pracy dla chłopców umieszczona w 
Classroom 

Maryla Staszek 

2. Matematyka Styczna do okręgu. Cel: Uczeń umie rozpoznawać wzajemne położenie prostej i okręgu. Zna 
pojęcie  stycznej do okręgu.  Umie rozpoznać styczną do okręgu. 
1. Zapisz temat: Styczna do okręgu. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 234. 
3. Wykonaj ĆWICZENIE s. 234. 
4. Zapisz i zapamiętaj definicję (rysunek) stycznej do okręgu s. 234. 
5. Skonstruuj styczną do okręgu s. 235. 
6. Termin wykonania 18.05.2020. 

 

Podręcznik, zeszyt do geometrii,   przyrządy 
geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Powtórzenie 
wiadomości 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości z zakresu podstawy programowej. 
1.Sprawdź siebie – samodzielnie pracuj z tekstem i powtórz 
wiadomości. 
2.Postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Classroom. Zadania 
wykonaj i oddaj w wyznaczonym terminie.  

Podręcznik s. 273-276. 

Zeszyt. 

Classroom. 

Joanna Baran 

4. Fizyka   

 Zjawisko 

rozszczepienia 

światła. 

1.Podstawa programowa: 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

 IX.   Optyka.  
  
Uczeń:   
10) opisuje światło białe jako mieszaninę barw i ilustruje to 
rozszczepieniem światła w pryzmacie; wymienia inne przykłady 

Źródła wiedzy: 

Film z serii Fizyka od podstaw: 

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

uDsvlJp2VaA 

 

Katarzyna 

Machoń 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA
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rozszczepienia światła;   
11) opisuje światło lasera jako jednobarwne i ilustruje to brakiem 
rozszczepienia w pryzmacie;   
14) doświadczalnie:   
c) demonstruje rozszczepienie światła w pryzmacie. 

2. Ćwiczenia sprawdzające stopień opanowania nowych treści: 
A)    Ćwiczenia IX.10 i IX.11 na platformie WSiPnet 
 

 

5. Historia 

 

 Temat: Opór 
społeczny wobec 
komunizmu. 
Ćwiczenia. 
 

 Temat: Opór społeczny wobec komunizmu. Ćwiczenia. 
Wykonaj z zeszytu ćwiczeń zadania 1 – 4 str. 72 – 73. 
Wykonaj zdjęcie zapisanych zadań  i prześlij je do 19 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 

podręcznik, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

6. Chemia Powtórzenie 
wiadomości z działu 
„Pochodne 
węglowodorów”. 

1.Podstawa programowa: 

 

IX.   Pochodne węglowodorów.  
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: IX.1 do IX.6 
 

Szczegółowa instrukcja do lekcji znajduje się w aplikacji Classroom 
 
 
Sprawdzian wiadomości będzie udostępniony 19 maja (wtorek) na 
platformie WSiPnet. 
 

Źródła wiedzy: 
 
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/pochodne-

weglowodorow---

podsumowanie/DNr0rW9Zo 

 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

7. J. Niemiecki  Temat: Do kina czy do 
teatru? – Ćwiczenia 
 
 

   
T: Do kina czy do teatru? Ćwiczenia.   Thema: Ins Kino oder ins 
Theater? Die Übungen. 
Wykonaj ćwiczenia 1, 4 i 5 z zeszytu ćwiczeń str. 76 – 77. 
Wykonaj zdjęcie zapisanych ćwiczeń i prześlij je do 19 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 
 

Podręcznik,  zeszyt, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Zdrowie jako wartość. 
Zasady zdrowego 
stylu życia. 

1.Podstawa programowa: 
 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  
 
IV.    Edukacja zdrowotna.  

Źródła wiedzy: 
A) Podręcznik do edukacji dla 
bezpieczeństwa str.120-128 
 

Katarzyna 

Machoń 
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Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym.  
 
Uczeń:  
1) wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, 
emocjonalnym, a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;  
2) wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz 
zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują 
wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne 
(korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć wpływ od takich, 
na które nie może;   
3) omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje 
zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;   
 
2. Notatka do zeszytu: 
 
Odpowiedz w zeszycie  na pytania ze str.128 SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ 
a zdjęcie notatki prześlij do następnej lekcji. 
 
3.Zdania dla chętnych. 
A) Wykonaj prezentację multimedialną na podany temat. 
B) Opracuj quiz dotyczące ww. treści w aplikacji Quizizz lub Kahoot 
 
 

 
 
 
 
 

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. 



 


