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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 maja 2020 roku - środa 

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. POLSKI Michał Anioł i 
Vincent van Gogh 
o swojej pracy. 

 Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio. 
Redaguje notatki. 
1.Przczytaj dwa teksty z podręcznika. 
2.Wybierz polecenia do napisania notatki. Napisz w zeszycie P. 1-4/284  lub 5-
6/284. Pamiętaj o prawidłowej formie cytatu – mowa niezależna. 
 

Podręcznik s. 281-284. 

Zeszyt.  

Joanna Baran 

2. RELIGIA Nasz Patron – 
Kardynał Stefan 
Wyszyński.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
28. maja 1981 roku zmarł Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski. Od 2011 
roku jest on patronem naszej szkoły . Na 7 czerwca 2020 roku była zaplanowana 
beatyfikacja Kardynała, która została przełożona ze względu na obecną sytuację.  
Każdego roku w maju nasza szkoła świętuje Dzień Patrona. Niestety w tym roku 
również nie odbędą się te uroczystości.  
Dzisiejszą katechezę poświęcimy osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  
1.Zapisz temat do zeszytu. 
2. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. 
https://view.genial.ly/5eb1a5dc06dde00d3f42c16a/presentation-kardynal-
stefan-
wyszynski?fbclid=IwAR0WOfH0lbFzEwMz69GktgIEQFpfhx6t2VLz1KkZxZgYvoYAn
DrYoUagACA 
3. Odpowiedz na poniższe pytania ( wszystkie odpowiedzi znajdziesz w 
prezentacji) 
a. Kiedy urodził się Kard. St. Wyszyński? 
b. Ile miał rodzeństwa? 
c. Jakie obrazy wisiały nad łóżkiem Stefana Wyszyńskiego? 
d. Ile lat miał Stefan Wyszyński, gdy zmarła mu matka? 
e. Kiedy St. Wyszyński otrzymał święcenia kapłańskie? 
f. Gdzie ukrywał się podczas wojny? 
g. W którym roku i do której diecezji został mianowany na biskupa? 

 Elżbieta Karczewska 
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h. Dlaczego nie mógł sam odebrać kapelusza kardynalskiego? 
i. Wymień miejsca internowania Kard. St. Wyszyńskiego 
j. Zapisz jedną z wielu ,, Złotych myśli” Kard. St. Wyszyńskiego. 
Odpowiedzi prześlij na moją pocztę. Termin 01.06. Wszystkich 
zainteresowanych poprawą oceny proszę o zgłaszanie się z zapytaniem na moją 
pocztę.  
Pozdrawiam! 

3. GEOGRAFIA  

Powtórzenie 
wiadomości o 
Ameryce. 

 

Proszę o rozwiązanie zadań z karty pracy dołączonej do classroom i 
przesłanie na pppawlas8@gmail.com do 02.06. 
Na następnej lekcji będzie sprawdzian wiadomości o Ameryce . 
 

 Karta pracy, podręcznik, atlas P. Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Problemy  
współczesnego 
świata. 

Cel: Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem globalizacji oraz przejawami i 
przyczynami dysproporcji we współczesnym świecie. 
 
 
 

1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika „Podział na kraje bogate i biedne” 

str. 184 oraz infografiką ze str. 186-187 podręcznika „Dziś i jutro” a 

następnie uzupełnij tabelkę (wzór tabelki opublikowany na 

Classroomie). 

2. Wymień najważniejsze problemy państw Trzeciego Świata (str. 187). 

3. Wykonaj ćw. 4/189. 

4. Na podstawie tekstu „Globalizacja” str. 185 wyjaśnij na czym polega 

globalizacja. Podaj po dwa pozytywne i negatywne skutki tego 

zjawiska. 

 
 
 

 

 

 Szczegółowa instrukcja 
pracy dla uczniów  
umieszczona na 
platformie Classroom.  

 Podręcznik do wiedzy o 
społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 

 

 

 

Agnieszka Wronisz 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 

Doskonalenie 
umiejętności 
wykonania bloku 
pojedynczego. 

Cel: Utrwalisz umiejętność prawidłowego ustawienia się w obronie i wykonania 
bloku pasywnego. Poprawisz skoczność. 
I. Rozgrzewka ogólnorozwojowa.                                                                                                 
1.trucht w miejscu (2 minuty)                                                                                                                  
2.krążenia głowy (10 powtórzeń);                                                                                                    
3.krążenia ramion (po ok. 10 powtórzeń do przodu i do tyłu);                                                   
4.krążenia bioder (po 10 w każdą stronę);                                                                                    
5.krążenia kostek i nadgarstków.                                                                                                          
6.jaskółka (skłony w przód z wyciągnięciem rąk przed siebie i jednej nogi za 
siebie, utrzymać równowagę przez 1-2 sekundy; zrobić po 5 powtórzeń na każdą 

 
 

https://youtu.be/rRTjIGkbKZo 
 
 

Maryla Staszek 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=pppawlas8%40gmail.com&authuser=0
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nogę);                                                                                                                                              
7.brzuszki (20 powtórzeń);                                                                                                               
8.rowerek (brzuszki z przyciąganiem łokcia do przeciwległego kolana; 10 
powtórzeń);                                                                                                                                                  
9.grzbiety (leżenie na brzuchu, unoszenie jednocześnie ramion i nóg do góry 
ruchem sprężynującym; (10 powtórzeń);                                                                                                
10.pompki (10 powtórzeń)                                                                                                
11.przysiady; (20 powtórzeń);                                                                                                         
12.wykroki z dociąganiem kolan do klatki piersiowej (w staniu dociągnięcie 
kolana do klatki piersiowej, a następnie tę samą nogą duży krok w przód, 
ugięcie kolan, powrót do pozycji wyjściowej, dociągnięcie drugiej nogi i 
powtórzenie całej sekwencji; po 10 powtórzeń na każdą nogę);                                                                                                                                
II. Doskonalenie umiejętności wykonania bloku pojedynczego. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 
https://youtu.be/rRTjIGkbKZo 
2.Znajdź bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz poproś dorosłego o pomoc. 
3. Wykonaj 3 pierwsze ćwiczenia z filmiku. Każde z nich powtórz 10 razy. 
Wykonaj kilka ćwiczeń rozciągających. 

 
 
 
 
 

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://youtu.be/rRTjIGkbKZo


 


