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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  26 maja 2020 roku -WTOREK 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. 
Lekcji 
wg. 
plan

u 

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. Chemia Tłuszcze – budowa i 
właściwości. Podział 
tłuszczów. 

1.Podstawa programowa: 
 

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

X.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. 

Uczeń:  

3) opisuje budowę cząsteczki tłuszczu jako estru glicerolu i 
kwasów tłuszczowych; klasyfikuje tłuszcze pod względem 
pochodzenia, stanu skupienia i charakteru chemicznego; opisuje 
wybrane właściwości fizyczne tłuszczów; projektuje i 
przeprowadza doświadczenie pozwalające odróżnić tłuszcz 
nienasycony od nasyconego;  
 
 
 
2.Notatka z lekcji   
 
Wskazówki do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania 
nowych treści: 
 
Platforma WSiPnet – zadania X.3 
 

 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/tluszcze---budowa-i-
wlasciwosci/DWXWkOyOC 
 

 
  

Katarzyna 

Machoń 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC
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2. Fizyka Powstawanie 
obrazów w 
soczewkach. Wady 
wzroku. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
IX.   Optyka.   
Uczeń:   
9)  posługuje się pojęciem krótkowzroczności i dalekowzroczności 
oraz opisuje rolę soczewek w korygowaniu tych wad wzroku;   
 
2.Notatka z lekcji   
 
Wskazówki do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
2. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania 
nowych treści: 
 
Platforma WSiPnet – zadania IX.9 

 

Źródła wiedzy: 

Film z serii Fizyka od podstaw: 

https://youtu.be/ODLGnvTGVxg 

Katarzyna 

Machoń 

3. J. Angielski S: Gerund or 
infinitive?- 
powtarzamy 
konstrukcje 
gramatyczne- 
rzeczownik 
odczasownikowy i 
bezokolicznik bez i z 
„to”. 

  
* Utrwalam konstrukcje gramatyczne- rzeczownik 

odczasownikowy i bezokolicznik bez i z „to” 
 
*Wykonam quizy dostępne pod linkiem 
https://test-english.com/grammar-points/a2/infinitives-and-
gerunds/ 
 
Pamiętajcie o zakładce Explanations- tam znajdziecie 
przypomnienie do konkretnych zagadnień gramatycznych! 
 
Dodatkowo wykonujemy quiz na słuchanie 
https://test-english.com/listening/b1/stonehenge-b1-listening-
test/ 
 
Odsyłamy screeny wyników testów jak zawsze, powyżej 75% 
poprawnych odpowiedzi do 28 maja.  
 
 

  

  

 

Quizy 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. Matematyka Pole koła (cd.). Cel: Uczeń umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając 

jego pole. 

1. Zapisz temat: Pole koła (cd.). 
2. Przypomnij wiadomości z ostatnich zajęć. 

3. Wykonaj zad. 3, 4 i 5 str. 248 oraz zad. 8 i 9 str. 249. 

Termin wykonania do 28.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 

Podręcznik, zeszyt do geometrii. 

 

 
 

 

 
 

Anastazja Szczygieł 
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5. J. Polski Artysta jako kreator 
w wierszu „Radość 
pisania” Wisławy 
Szymborskiej. 

Cel: Uczeń wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji. Zna i 
rozpoznaje w tekście literackim środki poetyckie.  
1.Przeczytaj wiersz „Radość pisania” Wisławy Szymborskiej.  
2.Napisz analizę treści wiersza stosując jeden cytat. Opisz 
sytuację liryczną w wierszu. Zwróć uwagę na podmiot liryczny. 
Jak został przedstawiony motyw artysty?  
3.Wypisz przynajmniej sześć różnych środków poetyckich z 
przykładem 
Notatkę wyślij do sprawdzenia 26 maja. 

Podręcznik s. 279-280. 

 

Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Poznajemy atak 
szybki w koszykówce. 

 Cel: Dowiesz się, jak ćwiczyć grę w ataku w koszykówce.  
1.Obejrzyj film o podstawach poruszania się w ataku: 
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 
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. 
Dla chętnych:                                                                                                           
Charakterystyka dowolnego sportowca (krótki opis jego życia 
oraz kariery sportowej). Termin przesłania pracy: do 2 czerwca. 

                                                                                                             

 

https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 

Maryla Staszek 

 
 
 
 
 

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. 

https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4
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