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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu21 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 Liczba π. Długość 
okręgu 

Cel: Uczeń zna liczbę π. Zna wzór na obliczanie długości okręgu. 
1. Zapisz temat: Liczba π. Długość okręgu. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 240 - 242. 
3. Wykonaj ćwiczenie A s. 241. 
4. Zapisz i zapamiętaj wzór na obliczanie  liczby π s. 241. 
5. Wykonaj ćwiczenie B s. 238 - chętni. 
6. Odczytaj ciekawostkę s. 242. 
7. Wykonaj rysunek okręgu, zapisz i zapamiętaj wzór na obliczanie 
długości okręgu s. 242. 
8. Wykonaj ćwiczenie C s. 242. 
9. Wykonaj zad. 1 - 4 s.243 
Termin wykonania do 22.05.2020. 

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

Podręcznik, zeszyt do geometrii,  przyrządy 
geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

2-3. J. Polski Sprawdzian 
wiadomości. 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości i umiejętności z zakresu 
podstawy programowej. 

Pobierz sprawdzian o godz. 10.00 w Classroom  
Czas pracy - do 90 minut (dwie lekcje). 
Możesz: test wydrukować, edytować lub pisać same odpowiedzi 
na kartce, w zeszycie. 
Pamiętaj o wyraźnym piśmie i zdjęciach. 
Dokument tekstowy, zdjęcia wyślij do godz. 11.45 na mail 
nauczyciela: baranasia25@gmail.com 

 

Classroom 

 

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


4. J. Angielski S: Powtarzamy tryby 
warunkowe- First and 
Second conditional. 

  
*Utrwalam wiadomości o trybach warunkowych- I i II 
 
*Przed wykonaniem quizów przypomnę sobie wiadomości związane z 
budową i zastosowaniem I i II tryby warunkowego. Przejrzę poniższe 
prezentacje( źródło- Internet, autor: Marta Żołnowska) 
 
https://cutt.ly/1yYHFHY 
https://cutt.ly/EyYHHqu 
 
Na końcu prezentacji znajdują się quizy i tym razem rozwiązujecie te, 
które znajdują się właśnie tam. Wyniki przesyłacie na maila do 25 maja. 
 
Dodatkowo robimy jeden quiz na słuchanie. 
 
https://test-english.com/listening/a2/sports-uk-listening-test/ 
 
  

  

 

Prezentacje 

Quizy 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

5. Godzina z 
Wychowawcą 

Wizerunek w sieci. 1.Zapoznaj się z tekstem w Classroom – godz. wych.                                                     
2.Przeczytaj artykuł:                                                               
https://www.pcworld.pl/news/Zadbaj-o-swoj-wizerunek-na-
Facebooku,377106.html 
 

                                            

 

 
Classroom – praca z tekstem 
https://www.pcworld.pl/news/Zadbaj-o-
swoj-wizerunek-na-Facebooku,377106.html 
 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Doskonalenie startu 
niskiego. 

 
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. Start niski – technika. Zapoznaj się z informacjami w Classroom. 
Obejrzyj film : 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs 
 

 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQ
KjEH5rs 
 

 

Maryla Staszek 

https://cutt.ly/1yYHFHY
https://cutt.ly/EyYHHqu
https://test-english.com/listening/a2/sports-uk-listening-test/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs
https://www.youtube.com/watch?v=5ZaQKjEH5rs


7. Informatyka Komórka, adres, formuła 

 

Proszę o przeczytanie punktów 2,3, 4. na str. 112 -113 oraz wykonanie ćwiczeń 

1,2,3 ze stron 112-113 

Prace proszę przesłać do 28.05 na pppawlas8@gmail.com. 

Podręcznik P.Pawlas 

8. Easy English S: Use pf English- 
translations- 
tłumaczenia 
fragmentów zdań na 
j.angielski oraz 
parafrazowanie. 

 *Zapoznam się z kartami pracy zamieszczonymi na Classroom. 
Omówimy i wykonamy je razem podczas spotkania na Discord.  

Karty pracy 
 
Spotkanie discord 10.00 

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 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. 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=0


 


