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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 Pole pierścienia 
kołowego. 

Cel: Uczeń wie, co to jest pierścień kołowy? 

Umie obliczyć pole pierścienia kołowego, znając jego promienie lub 

średnice kół ograniczających pierścień. 

1. Zapisz temat: Pole pierścienia kołowego. 
2. Przypomnij wiadomości z ostatnich zajęć. 

3. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-

kolowego?playlist=534 
4. Zapisz do zeszytu ważne treści zamieszczone pod koniec filmiku. 

5. Wykonaj zad. 12 s. 250. 

Termin wykonania do 29.05.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Podręcznik, zeszyt do geometrii. 

 
https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-

pierscienia-kolowego?playlist=534 
 

 

 

 
 

 

Anastazja Szczygieł 

2-3. J. Polski Jakim wyzwaniom 
musieli sprostać 
twórcy filmu pt. 
„Twój Vincent”.  
 
Piszemy dedykacje, 
zaproszenia i 
podziękowania. 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i 
pośrednio. Korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach.  

1.Obejrzyj zwiastun filmu „Twój Vincent” (2’02’’), a także film 
pokazujący proces powstawania filmu (3’31’’)  lub ożywiania 
malarstwa (6’27’’). 

2.Przeczytaj artykuł od str. 285-287. 

3. Napisz P. 2/287. 

4.Napisz zaproszenie na premierę filmu, dedykację w albumie 
malarstwa dla wybranej osoby i podziękowanie za zaproszenie 
na premierę filmu. Zdjęcie tych prac wyślij dzisiaj - 28 maja -  na 
mail nauczyciela.  

 
 

Podręcznik s. 285-287. 

https://www.youtube.com/watch?v=1n1R
FgapVq0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLP8F
j2vU4c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEl-
jwIcR9s 

 

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/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534
https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com
https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534
https://pistacja.tv/film/mat00447-pole-pierscienia-kolowego?playlist=534
https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0
https://www.youtube.com/watch?v=1n1RFgapVq0
https://www.youtube.com/watch?v=dLP8Fj2vU4c
https://www.youtube.com/watch?v=dLP8Fj2vU4c
https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s
https://www.youtube.com/watch?v=eEl-jwIcR9s


4. J. Angielski S: Powtarzamy mowę 
zależną. 

  
Utrwalam wiadomości z mowy zależnej 
 
*Obejrzę prezentację przypominającą zastosowanie mowy zależnej i 
wykonam quizy(są na ostatnim slajdzie-Engly). Quizy są podzielone na 
czasy, więc jest to pewne ułatwienie. Jest jeden zbiorowy. Robimy 
wszystkie i odsyłamy wyniki. Standardowo tylko te powyżej 75% 
prawidłowych odpowiedzi.  
https://view.genial.ly/5eb3ee157082580d68202035/presentation-
reported-speech?fbclid=IwAR1gLGDAE-Yb7RSDdKarANN8vFguZs5b-
sB_koDi6DFRgs8EbEO0kanQpe4 
Żródło: genially, autor: Marta Żołnowska 
Jeden quiz na czytanie: 
https://test-english.com/reading/a2/archaeologists-identify-mummy-
lost-egyptian-queen/ 
 
Termin: do 2 czerwca 
 
  

  

 

Quizy 

Prezentacja 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

5. Godzina z 
Wychowawcą 

Światowe problemy 

ochrony środowiska. 

1. Obecnie obserwuje się coraz więcej problemów ekologicznych na 
Ziemi. Środowisko jest stale zaśmiecane, niszczone są zasoby przyrody. 
Rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziła do 
gwałtownego zmniejszenia się ich ilości. Emisja toksycznych gazów i 
pyłów przez zakłady przemysłowe doprowadziła do zatrucia powietrza. 
Zmniejsza się powierzchnia terenów zalesionych. Coraz częściej 
zdarzają się katastrofy ekologiczne: awarie elektrowni jądrowych, 
katastrofy tankowców. Wymiera coraz więcej gatunków zwierząt i 
roślin. W ciągu kilkunastu ostatnich lat obserwuje się eksplozję 
demograficzną, która dodatkowo obciąża środowiska naturalne. 
Została zakłócona harmonia między człowiekiem a przyrodą.                                      
2. Zobacz link:                                                                                               
https://esbud.pl/7-problemow-ekologicznych-z-jakimi-zmaga-sie-
wspolcze 
                                                                                  

 

 
https://esbud.pl/7-problemow-
ekologicznych-z-jakimi-zmaga-sie-wspolcze 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Gra 1x1 w ataku i 
obronie. 

Cel: Zobaczysz, jakie ćwiczenia należy wykonywać aby poprawić 
umiejętność gry w 1x1 w koszykówce.  
1.Obejrzyj film o podstawach poruszania się w ataku: 
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 
2.Obejrzyj film instruktażowy jak ustawiać się w obronie: 
https://youtu.be/_odFDM_V174 
3.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę do 
koszykówki (jeżeli nie masz piłki do koszykówki użyj takiej, która się 

 

 
https://youtu.be/q_ZG5kPAlK4 
 
 
 https://youtu.be/_odFDM_V174 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gNiucI

Maryla Staszek 
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dobrze odbija).Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc w ćwiczeniach. 
4.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. 
5.Poruszaj się po wyznaczonym odcinku kozłując piłkę w prawidłowy 
sposób. (jeżeli nie masz zbyt wiele miejsca kozłuj w miejscu) 
6.Ustaw 3-4 np. puste butelki w jednej linii w odległości 1 metr od 
siebie. 
7.Wykonaj po 10 slalomów kozłując piłkę oraz zachowując zasady 
wymienione wyżej. 
 

syPsU 
 

7. Informatyka Arkusz kalkulacyjny - 

zadania 

 

Proszę o wykonanie zadania 1, 2 i 3 ze stron 112-113 i przesłanie na 

adres pppawlas8@gmail.com do 03.06. 

Proszę o informację, kto z Was jest chętny na konsultacje ze mną ? Jestem w 

szkole w poniedziałki, wtorki i czwartki. Jeżeli znajdą się chętni to umówimy 

się na konkretny dzień i godzinę. 

Podręcznik, MS Excel P.Pawlas 

8. Easy English S: Ćwiczenia 
gramatyczne w formie 
zadań 
egzaminacyjnych. 

 *Wykonam zadania zamieszczone na Classroom.  
Termin: do 4 czerwca- odsyłamy na maila. 

Karty pracy 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


 


