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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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 

Przedwczesna 
inicjacja seksualna. 
Lekcja dla grupy 
dziewcząt. 

Cele:  Uświadomienie potrzeby odpowiedzialności za sferę życia 
seksualnego. 
1.Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela. 
2.Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu 
tekstowego  na mail nauczyciela. 
3. Termin: do 29.05.2020 r. 

Karta pracy dla dziewcząt umieszczona w 
Classroom 

Maryla Staszek 

2. Matematyka Obliczanie długości 
okręgu. 

Cel: Uczeń umie obliczyć długości okręgu, znając jego promień lub 

średnicę. Umie wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając jego 

długość. 

1. Zapisz temat: Obliczanie długości okręgu. 
2. Przypomnij wiadomości z ostatnich zajęć. 

3. Zapisz do zeszytu przykład s. 242. 
4. Obejrzyj filmik, ułatwi rozwiązanie zadań. 

https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534       
5. Wykonaj zad. 5 - 7 s. 243/244. 

Termin wykonania do 25.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Podręcznik, zeszyt do geometrii. 

 
https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-

obwod-kola?playlist=534 
 

 
 

 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Jak zdefiniować 
sztukę? 

Cel: Uczeń redaguje notatki. 
1.Zapoznaj się z materiałem udostępnionym w Classroom. Zastanów 
się, które z prezentowanych prac zaliczylibyście do kategorii „sztuka”. 
2.Spróbuj samodzielnie zdefiniować czym jest sztuka. Następnie 
porównaj swoją definicję z P. 3/278. Dopiero teraz napisz swoją 
propozycję w zeszycie. 
2.Zrób P. 2/278. 
 

Podręcznik s. 278 

Classroom. 

 

 

Przygotujcie cztery karty pracy z marca 
dotyczące ”Kamieni na szaniec" – 
powtórzymy lekturę w przyszłym tygodniu.  

Joanna Baran 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
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4. Fizyka   

 Wielkości 

charakteryzujące 

soczewki. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
IX.   Optyka.   
Uczeń:   
Uczeń:   
7)  opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej 
przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą, posługując 
się pojęciami ogniska i ogniskowej;   
 
2.Notatka z lekcji  (prześlij zdjęcie notatki – tej i z poprzedniej lekcji) 
 
Wskazówki do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 

 

Źródła wiedzy: 

Plik Pdf udostępniony jest na platformie 
WSiPnet.  

 

Katarzyna 

Machoń 

5. Historia 

 

 Polska w czasach 
stalinizmu. 
 

 Temat: Polska w czasach stalinizmu. 
 1.  W 1947r. na czele PPR – Polskiej Partii Robotniczej stanął 
Władysław Gomułka. Nie zgadzał się on aby Polska stała się koleją 
republiką radziecką. W konsekwencji   oskarżono go o „odchylenie 
prawicowo – nacjonalistyczne” a 2 sierpnia 1951 roku aresztowano, a 
następnie skazano na karę więzienia, w którym Gomułka przebywał do 
1954 roku.  
W 1947r. władze komunistyczne zadecydowały o likwidacji systemu 
wielopartyjnego w Polsce. 
15 grudnia 1948r. powstała PZPR – Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza. Polska przyjęła system monopartyjny.  Sekretarzem 
Generalnym został Bolesław Bierut. Od tego momentu on był 
najważniejszą osobą w państwie. 
2.  Przemiany gospodarczo – społeczne  
W gospodarce wprowadzono system centralnego sterowania. 
Oznaczało to odgórne ustalenie działów gospodarki i produkcji jakie 
należy rozwijać. 
Kolejne etapy rozwoju gospodarki ustalone zostały poszczególnymi 
planami. Plan sześcioletni (1950 – 1955) zakładał rozwój przemysłu 
ciężkiego np.: budowa Nowej Huty pod Krakowem. 
3. Próba kolektywizacji 
W Polsce nie powiódł się plan tworzenia rolniczych spółdzielni i  
PGR – Państwowych Gospodarstw Rolnych ze względu na bierną 
postawę wsi i Władysława Gomułki. Skolektywizowano zaledwie 10 % 
gruntów rolnych. 
4. Stalinizm w Polsce 
Stalinizm w Polsce przyjął formę kultu jednostki czyli Stalina. Nazywano 
jego imieniem zakłady pracy, Ulce. W sposób propagandowy 
przedstawiany był  jako osoba niezwykła. 
Służył też temu socrealizm – czyli realizm socjalistyczny.  

podręcznik, zeszyt.. Teresa 
Szkodzińska 



Cała kultura i sztuka miała chwalić ustrój komunistyczny, pracę i 
prostego człowieka. Dzieła odbiegające od tego kanonu zwalczano. 
5. Konstytucja 1952r. 
Umownym czasem zakończenia przemian komunistycznych w Polsce 
było uchwalenie konstytucji 22 lipca 1952r. Była ona wzorowana na 
konstytucji ZSRR.  Nazwę Rzeczpospolita Polska zmieniono na Polska 
Rzeczpospolita Ludowa – PRL. 
6. Walka z kościołem katolickim. 
W 1953r. zażądano od księży składania przysięgi na wierność państwu. 
Kard. Stefan Wyszyński nie zgodził się z tym – słynne  
„non possumus” – nie możemy.  W konsekwencji późnym wieczorem 
25 września 1953 Wyszyński został zatrzymany w tzw. małym salonie 
papieskim, znajdującym się na parterze Domu Arcybiskupów 
Warszawskich. W czasie październikowego przesilenia politycznego w 
1956 został zwolniony z internowania i powrócił 28 października do 
Warszawy 
Przepisz notatkę i temat do zeszytu.  Zrób zdjęcie wykonanej pracy  
 i prześlij do 25 maja na adres: tera.ups@o2.pl 
 

6. Chemia Wyższe kwasy 

karboksylowe (kwasy 

tłuszczowe). 

1.Podstawa programowa: 
 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

X.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. 

Uczeń:  

1) podaje nazwy i rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) 
długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych (kwasów 
tłuszczowych) nasyconych (palmitynowego, stearynowego) i 
nienasyconego (oleinowego);  

2)  
3) opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne 

długołańcuchowych kwasów monokarboksylowych; projektuje 
i przeprowadza doświadczenie, które pozwoli odróżnić kwas 
oleinowy od palmitynowego lub stearynowego;  

 
2. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania nowych 
treści: 
 
Platforma WSiPnet – zadania X.1 i X.2 
 

 Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 
Epodreczniki.pl  
Link do lekcji chemii na platformę 

Epodreczniki.pl, dla tych, którzy mają 

problemy z logowaniem: 

https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-
karboksylowe/D2rR5J162 
 
 

 

Katarzyna 

Machoń 

mailto:tera.ups@o2.pl
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7. J. Niemiecki  Oferty i propozycje 
do obejrzenia. 
 
 

  Thema: Angebote und Vorschläge zum Anschauen. 
Przepisz temat lekcji i słówka do zeszytu z podręcznika str. 75 na dole. 
Przeczytaj ćwiczenie 2 str. 74 z podręcznika i uzupełnij według  wzoru   
3 – A,      6 – B,       5 – C,       2 – D,       4 – E,       1 – F. 
Następnie napisz w j. polskim po dwa zdania do każdej wypowiedzi z 
ćwicz. 2, jakiej propozycji i czego ona dotyczy?          Wykonaj ćwiczenie 
3 str. 78 z zeszytu ćwiczeń. 
Ćwicz. 3 str. 78 
Co jest zabronione, a co wolno robić? Dokończ zdania. W 
pogrubionych czasownikach zu stawiamy w środku czasownika w 
pozostałych na początku. 
Ich schlage vor, das zu sehen. Trudne zdania z zu… 
To zu można tłumaczyć aby, ażeby.  
Wykonaj zdjęcie zapisanych zadań i prześlij je do 25 maja na adres 
tera.ups@o2.pl 
 
 

Podręcznik,  zeszyt, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Zasady zdrowego 
stylu życia cd. 

 Informacje do lekcji znajdują się w aplikacji Classroom. 
 
 

 Katarzyna 

Machoń 

 
 
 
 
 

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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