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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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 W maju odbędzie się 
wycieczka  klasowa. 

Temat: :W maju odbędzie się wycieczka  klasowa. 
Thema: Im Mai wird eine Klassenfahrt stattfinden. 
Przepisz temat lekcji i słówka str. 77 do zeszytu. 
Odpowiedz pisemnie na pytania w zeszycie z ćwicz. 1 str. 76 
 z podręcznika. 
Wykonaj zdjęcie zapisanych zadań i prześlij je do 25 maja na adres 
tera.ups@o2.pl   

Podręcznik,  zeszyt, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia Polski Październik. 
 

Temat: Polski Październik. 
Znajdź  minimum2 przyczyny protestów w X 1956r. 
Napisz skąd pochodzą nazwy puławianie i natolińczycy? 
Napisz gdzie i kiedy doszło do największych protestów ludności? 
Znajdź minimum 2 skutki protestów w X 1956r. 
 Napisz  odpowiedzi i temat do zeszytu.  Zrób zdjęcie wykonanej pracy  
 i prześlij do 25 maja na adres: tera.ups@o2.pl 
 

podręcznik, zeszyt.. Teresa 
Szkodzińska 

3. Matematyka Pole koła. Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie pola koła. Umie obliczyć pole koła, 
znając jego promień lub średnicę. 
1. Zapisz temat: Pole koła 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 247. 
3. Obejrzyj filmik: 
https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-kola?playlist=534 
4. Zapisz i zapamiętaj wzór na obliczanie   pola koła s. 247. 
5. Zapisz do zeszytu rozwiązanie zadania z  przykładu s. 247. 
6. Wykonaj zad. 1 – 2 s.248. 
Termin wykonania do 26.05.2020. 

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

Podręcznik, zeszyt do geometrii. 

 
 
 

 
https://pistacja.tv/film/mat00446-pole-
kola?playlist=534 
 
 

Anastazja Szczygieł 
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4.. J. Angielski S: Powtarzamy stronę 
bierną- quizy online. 

  
* Utrwalam stronę bierną czasu teraźniejszego i przeszłego 
 
*Zapoznam się z prezentacją utrwalającą zagadnienie związane 
ze stroną bierną i wykonam quizy znajdujące się na jej końcu. 
Odsyłacie do mnie tylko screeny quizów, które pochodzą ze 
strony engly(wordwall nie, ale wykonajcie bo są ciekawe). 
Zasada odsyłania taka sama jak zawsze- powyżej 75% 
poprawnych odpowiedzi.  
https://cutt.ly/JyIUPr4 
 
Plus standardowo jeden quiz, tym razem na czytanie ze 
zrozumieniem (wynik też odsyłacie) 
https://test-english.com/reading/a2/benefits-of-nuts/ 
 
Termin do 26 maja.  
 
 
  

  

 

Prezentacje 

Quizy 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

5. Biologia Materia i energia w 
ekosystemie 

                                                                                                                                               
1.Przeczytaj temat z podręcznika str.121-124, zapisz temat i notatkę w 
zeszycie. 
1.Materią nazywamy wszystkie znane substancje (organiczne np. cukry, 
białka, tłuszcze i nieorganiczne np. woda, tlen, sole mineralne). Z 
materii zbudowane są organizmy i środowisko. Energia potrzebna jest 
do życia. W każdym ekosystemie krąży materia i przepływa energia. 
Dzisiaj na lekcji nauczymy się śledząc schematy jak to się odbywa, jaka 
jest różnica między krążeniem materii a przepływem energii. 
2. Przeczytaj temat, zapisz temat w zeszycie. 
 Przeanalizuj dokładnie rysunki, a następnie spróbuj (według własnego 
pomysłu) schematycznie przedstawić krążenie materii i przepływ 
energii w przyrodzie. Zadanie na ocenę (dla wszystkich):  
Wyjaśnij, dlaczego materia w ekosystemie krąży, a energia tylko przez 
niego przepływa. Termin: do 29 maja. 
3. Zeszyt ćwiczeń – do wykonania zadania s.75 i 77. 
 Zachęcam dodatkowo do przeanalizowania lekcji na stronie 
epodręczniki: 
 https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-
przyrodzie/Do8UrVCzC 

 
Podręcznik 
Zeszyt ćwiczeń 
https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-
przeplyw-energii-w-przyrodzie/Do8UrVCzC 

Maryla Staszek 
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6. Wychowanie 

Fizyczne 

Poznajemy obronę 
strefową w 
koszykówce. 

 Cel: Dowiesz się, jak ćwiczyć grę w obronie w koszykówce.  
 
Wymienia się dwie formy obrony strefowej: na połowie boiska oraz na 
całym boisku. Obrona strefowa na połowie boiska polega na tym, że 
gracze ustawiają się na wcześniej wyznaczonych miejscach, które 
znajdują się tylko na połowie, którą atakuje przeciwnik. Obrona na 
całym boisku jest agresywną odmianą omawianego rodzaju obrony. 
System ten opiera się na krótkim, ścisłym kryciu przeciwnika już na jego 
połowie, oczywiście z zachowaniem zasad obrony strefowej. Obrońcy 
muszą zatem wykazać ogromną ruchliwością i szybkością. 
1.Obejrzyj film instruktażowy jak ustawiać się w obronie: 
https://youtu.be/_odFDM_V174    
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę do 
koszykówki (jeżeli nie masz piłki do koszykówki użyj takiej, która się 
dobrze odbija). Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc w ćwiczeniach 
3.Ustaw się z piłką w rękach i przypomnij sobie zasady kozłowania: 
• Pierwszy krok stawia noga przeciwna do ręki, którą kozłujesz piłkę. 
• Kozłuj ręką dalszą od przeciwnika. 
• Piłka odbija się do wysokości biodra. 
4.Poruszaj się po wyznaczonym odcinku kozłując piłkę w prawidłowy 
sposób (jeżeli nie masz zbyt wiele miejsca kozłuj w miejscu). 
5.Ustaw 3-4 np. puste butelki w jednej linii w odległości 1 metr od 
siebie. 
6.Wykonaj po 10 slalomów kozłując piłkę oraz zachowując zasady 
wymienione wyżej. 
 

https://youtu.be/_odFDM_V174    

 

Maryla Staszek 

7. Religia Dzieło Soboru 
Trydenckiego. 

Zapisz temat: 
Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację. 
 
Notatka; 
Rozwój kultury katolickiej w okresie baroku był odpowiedzią na 
autentyczność religii katolickiej. Wypływał on z przekonania , że Kościół 
katolicki jest najlepszą droga do zbawienia i miał zachęcać ludzi do 
powrotu na jego łono. Przykłady osób którzy wtedy tworzyli 
w dziedzinie architektury: Giovanni lorenzo Bernini, Francsco 
Borromini 
w malarstwie: Caravaggio, Rubens 
w muzyce i liturgii: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach 
 
Zachęcam do obejrzenia chociaż fragmentu filmiku o Watykanie: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gJMFUebK7N4 
Jest on ciekawy bo z komentarzami. 
Przypominam o przesyłaniu zaległych prac. W tym tygodniu 

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

ebK7N4 
 

Elżbieta 
Karczewska 
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proponowane oceny na koniec roku! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

8. Słowa jak klucze. 

 

Składnia – 
powtórzenie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń rozpoznaje w tekście typy wypowiedzeń. Przekształca 
konstrukcje składniowe.  
*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 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. 



 


