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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 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 Proponuję aby to 
zobaczyć. 
 
 

  Thema: Ich schlage vor, das zu sehen. Trudne zdania z zu… 
To zu można tłumaczyć aby, ażeby.  
Ogólnie po niektórych wyrażeniach np.: 
Es ist verboten – jest zabronione aby… hier Wasser zu trinken. 
Es ist erlaubt – jest dozwolone aby…  keine Hausaufgaben zu machen. 
Sie hat die Absicht. – Ona ma zamiar aby… eine neue Bluse zu kaufen. 
Wir schlagen vor. – Proponujemy aby… einzukaufen. … zrobić zakupy. 
Er hat Lust. – On ma ochotę  aby/ ażeby… Eis zu essen. 
Thomas vergisst. – Tomasz zapomniał aby… seinen Freund 
anzurufen….. zadzwonić do przyjaciela. 
Es ist möglich. – To jest możliwe aby… gute Noten zu haben. 
Du hast vor. – Ty zamierzasz aby… dein Zimmer aufzuräumen. …aby 
posprzątać swój pokój. 
Drugą część zadania zapisujemy zawsze z bezokolicznikiem przed 
którym stawiamy zu. Jeśli jest to czasownik złożony zu należy umieścić 
w środku po przedrostku. 
 

Przepisz temat lekcji i notatkę gramatyczną do zeszytu. Obejrzyj  7 
minut i 30 sekund podanej lekcji. Pamiętaj aby ustawić sobie 
tłumaczenia w j. polskim.  Wykonaj ćwicz. 1 str. 78 z zeszytu ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsqCAFyUOOQ&list=PLvGP
ylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt&index=113 
Wykonaj zdjęcie zapisanych zadań i prześlij je do 21 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 
 

Podręcznik,  zeszyt, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=vsqCAFyUOOQ&list=PLvGPylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=vsqCAFyUOOQ&list=PLvGPylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt&index=113
mailto:tera.ups@o2.pl


2. Historia Powojenna odbudowa 
 

  Powojenna odbudowa 
1. Jakie straty ekonomiczne poniosła Polska w czasie II wojny 
światowej? (str. 172) 
2. Podaj dwa powody dlaczego zagospodarowanie Ziem Odzyskanych 
stwarzało problem? (str. 173) 
3. Kiedy przeprowadzono reformę rolną i jakie były jej skutki (podaj 2 
przykłady)? (str. 174) 
4. Kiedy przeprowadzono nacjonalizację przemysłu i jakie zakłady 
podlegały upaństwowieniu? (str. 175) 
5. W jakich latach obowiązywał plan trzyletni i co on zakładał? (str. 
175) 
Odpowiedź pisemnie na pytania. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Zrób zdjęcie 
wykonanych zadań i prześlij do 21 maja na adres: tera.ups@o2.pl 
 

podręcznik, zeszyt.. Teresa 
Szkodzińska 

3. Matematyka Konstrukcja stycznej 
do okręgu. 

Cel: Uczeń umie konstruować styczną do okręgu, przechodzącą przez 
dany punkt na okręgu. Umie rozwiązać zadania konstrukcyjne i 
rachunkowe związane ze styczną do okręgu. 
1. Zapisz temat: Konstrukcja stycznej do okręgu. 
2. Przypomnij wiadomości z ostatnich zajęć. 
3. Wykonaj zad. 2 i 4 s. 235 oraz zad. 7 i 8 s. 236. 
4. Odczytaj ciekawostkę s. 237. 
5. Termin wykonania 19.05.2020. 

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

Podręcznik, zeszyt do geometrii,   przyrządy 
geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

4.. J. Angielski  S: Powtarzamy 
czasowniki modalne- 
must/mustn’t/should
/shouldn’t/have 
to/dont’have 
to/can/could/may/mi
ght. 

  
Wykonam quizy online utrwalające stopniowanie przymiotników 
 
 
https://test-english.com/grammar-points/b1/can-could-be-able-to/ 
https://test-english.com/grammar-points/b1/have-to-must-should/ 
 
 
Plus jeden quiz na ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 
https://test-english.com/reading/a2/growing-up-poor/ 
 
 
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 jest kilka quizów gramatycznych! 
Tym razem quizów nie odsyłacie. Wierzę Wam na słowo, że je 

  

Quizy online 

 

 

KARTKÓWKA ze słówek życie społeczne 

19 maja 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:tera.ups@o2.pl
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://test-english.com/grammar-points/b1/can-could-be-able-to/
https://test-english.com/grammar-points/b1/have-to-must-should/
https://test-english.com/reading/a2/growing-up-poor/


wykonacie. Ostatnio bardzo dużo było prac pisemnych, dodatkowo 
kartkówka z ostatniego działu leksykalnego, więc tym razem piszą do 
mnie tylko te osoby, które będą miały problem z rozwiązaniem lub 
będą potrzebować dodatkowego wyjaśnienia.   

5. Biologia Zależności 
pokarmowe. 

                                                                                                                                               
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.121-124, zapisz temat i notatkę w 
zeszycie. 
2.Łańcuchy i sieci pokarmowe: 
a)producenci-organizmy samożywne, gł . rośliny, 
b)Konsumenci-organizmy cudzożywne ,gł. zwierzęta, 
c)reducenci= destruenci - np. bakterie, grzyby. Żyją na odchodach lub 
martwej ściółce. 
3. Przykłady łańcuchów pokarmowych ( zaczynamy od producentów, 
konsumenci I, II, III rzędu, reducenci ) 
np. kora -> kornik -> dzięcioł -> jastrząb 
orzech laskowy -> wiewiórka -> kuna leśna -> wilk  
dąb -> kornik-> dzięcioł -> jastrząb 
nasiona pszenicy -> mysz -> myszołów 
liście ziemniaka -> stonka -> bażant -> lis  
3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń -  zadania str. 73-74. Prace 
należy przesłać do 20 maja.  
Zapoznaj się z treścią tematu z platformy e-podręczniki (wcześniej 
należy zalogować się)   i wykonaj zadania (na końcu tematu). Praca na 
tej platformie po zalogowaniu się będzie brana pod uwagę przy ocenie 
z biologii.                                                                                                                                                                                              
   Zbliża się termin wystawienia ocen z poszczególnych przedmiotów, 
dlatego wszelkie zaległe prace z biologii należy przesłać do 19 maja.                                                                                                               

 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
Classroom – materiały 
 
Materiały udostępnione na platformie e-
podreczniki.pl (materiał jest dostępny 
dopiero po zalogowaniu się na platformę)  
 
Linki dla tych, którzy mają problemy z 
logowaniem na e-podreczniki.pl 
Zapoznaj się z materiałem: 
https://epodreczniki.pl/b/P15IF0B1L 
 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Doskonalenie 
umiejętności 
wykonania uderzenia 
piłki do bramki 
prostym podbiciem  

 

 Cel: Przypomnisz sobie oraz udoskonalisz umiejętność uderzenia piłki 
prostym podbiciem. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 
https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2aIOnlA 
https://youtu.be/Lc1iYYUDAVM 
2.Wyjdź na podwórko i znajdź bezpieczne miejsce do ćwiczeń. Poproś 
rodzica lub rodzeństwo o pomoc. 
3.Wykonaj intensywną rozgrzewkę. 
4.Postaraj się wykonać ćwiczenia z filmiku. 
5.Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 
Wszelkie zaległe prace z wychowania fizycznego( plakat promujący 
piłkę ręczną, testy sprawności fizycznej- szybkość, skoczność, gibkość) 
należy przesłać do     19 maja.                                                                                                               

https://youtu.be/Lc1iYYUDAVM 

https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2a
IOnlA 

Doskonalenie techniki (prowadzenia piłki). 

https://www.youtube.com/watch?v=sMcA
Ya0K3Vo 

Maryla Staszek 

https://epodreczniki.pl/b/P15IF0B1L
https://www.youtube.com/watch?v=jvoZ2aIOnlA
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7. Religia Święty Jan Paweł II – 
100 rocznica urodzin- 
cd. 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Dzisiaj kontynuujemy temat dotyczący św. Jana Pawła II. 
Temat: Święty  Jan Paweł II - 100 rocznica urodzin - cd. 
O św. Janie Pawle II moglibyśmy poświecić cały rok nauki by zgłębić 
jego życie, nauczanie, poznawać jak rozwijało się jego powołanie i jak 
realizował go w swoim życiu. Obejrzyjcie film o tym niezwykłym 
człowieku. 
https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg&list=RDCMUCd3yx
x2W4hqxRdXFTTEuyKg&index=2&fbclid=IwAR2pX6ARzee9uOORCfmVu
J1OjTgtzJQWdz4K1MyL2EbWgHjzNN1FDIeKmlY 
 
Święty Jan Paweł II Polskę odwiedził 9 razy. 
 Poszukaj informacji w Internecie lub innych źródłach na temat 
pielgrzymek i uzupełnij tabelę(można uzupełnić w edytorze tekstu lub 
wykonać to zadanie w zeszycie). Tabelka dostępna przez Classroom.  
Jest to zadanie na ocenę 
 (do 18 maja ) Powodzenia. 
Przypominam, że zbliża się koniec roku szkolnego i w tym tygodniu 
wystawię propozycje ocen. Wszelkie zaległe prace proszę dosłać do 20 
maja.  
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
 

 Elżbieta 
Karczewska 

8. Słowa jak klucze. 

 

Fleksja – powtórzenie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy, odróżnia części 
mowy odmienne od nieodmiennych, rozpoznaje formy przypadków, 
liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego. 
*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 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. 
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