
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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 
chłopców. 

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 11.06.2020 r. 

Classroom Maryla Staszek 

2. Matematyka Ile jest możliwości? Cel: Uczeń wie, że wyniki doświadczeń losowych można przedstawić w 

różny sposób. 

1. Zapisz temat: Ile jest możliwości? 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s. 258. 

3. Dokonaj analizy przykładu s. 259. 

4. Wykonaj ćw. B i C s. 259. 

5. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00434-prawdopodobienstwo-

wprowadzenie?playlist=385 
 

Podręcznik, zeszyt do geometrii. 

 
https://pistacja.tv/film/mat00434-

prawdopodobienstwo-

wprowadzenie?playlist=385 
 

 

 

 
 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Fragment powieści 
punktem wyjścia do 
rozważań na temat 
wolności artysty. 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i 
pośrednio. 
*Przeczytaj tekst „Trochę za dużo prawdy”. 
*Wykonaj kilka zadań powtórkowych z karty pracy zamieszczonej w 
Classroom.  

Podręcznik s. 288-291. 

 Karta pracy w Classroom.  

 

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

Joanna Baran 

4. Fizyka   

 Konstrukcje obrazów 
w soczewkach 
skupiających. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
 IX.   Optyka.  
Uczeń:   
8)  rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki; rozróżnia 
obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone; porównuje wielkość 

Źródła wiedzy: 

Filmy niezbędne do opracowania tematu: 
a) https://youtu.be/0T3dgLbHwlE 

 
b) https://youtu.be/Y8Aw3Z2KeUU 

Katarzyna 

Machoń 
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przedmiotu i obrazu;   
 
2.Notatka z lekcji   
 
Informacje i materiały do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
 

 

c) https://youtu.be/e_7Dg663KVU 
 

d) https://www.youtube.com/watch?
v=99UhgbL1B7s 

 

5. Historia 

 

  Polski Październik  Polski Październik 
Zmiany po śmierci J. Stalina 
1. Odchodzenie od rządów jednostki na rzecz władzy kolegialnej. 
2. Rozwój przemysłu lekkiego na potrzeby ludności. 
3. Zaniechanie terroru. 
4. Zezwolenie na krytykę czasów stalinizmu. 
5. Rehabilitacja żołnierzy AK. 
6. Złagodzenie cenzury. 
7. Nastąpił rozłam w PZPR na puławian( nazwa od ul. Puławskiej w 
Warszawie), którzy byli grupą postępową i natolińczyków ( nazwa od 
Natolina, gdzie znajdował się pałacyk Rady Ministrów), 
 którzy byli grupą zachowawczą. 
Przyczyny wystąpień robotniczych w 1956r. 
1. Koniec stalinizmu w ZSRR. 
2. Niepowodzenia planu sześcioletniego. 
3. Niskie płace robotników. 
4. Dążenie do swobód politycznych i religijnych 
Przebieg  
Największe protesty miały miejsce w Poznaniu w Zakładach Przemysłu 
Metalowego im Hipolita Cegielskiego. 28 czerwca 1956r. doszło w 
Poznaniu do strajku generalnego. Doszło do demonstracji a następnie 
zaatakowania przez robotników m.in. Komitetu Wojewódzkiego PZPR i 
Urzędu Bezpieczeństwa. W odpowiedzi na to przeciwko 
demonstrantom użyto jednostek pancernych. 
Doszło do walk ulicznych w których zginęło ok. 70 osób. 
W październiku 1956r. stanowisko I sekretarza KC PZPR objął 
Władysław Gomułka. 
Istniała też realna groźba interwencji wojsk radzieckich w Polsce. 
Gomułce udało się przekonać Chruszczowa, że zmiana na stanowisku I 
sekretarza nie wpłynie na ustrój kraju i sojusz z ZSRR. 
Skutki …… 
Dokończ notatkę.  Napisz jakie skutki dla Polski miały wydarzenia 
1956r. – str. 185 – 186. 
Przepisz całą notatkę do zeszytu. Zrób zdjęcie i wyślij do 1 czerwca. na 

adres: tera.ups@o2.pl 

podręcznik, zeszyt.. Teresa 
Szkodzińska 
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6. Chemia Aminokwasy – 
składniki białek. 

1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

X.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. 

Uczeń:  

4) opisuje budowę i wybrane właściwości fizyczne i chemiczne 
aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny), pisze 
równania reakcji kondensacji dwóch cząsteczek glicyny. 
 
2.Notatka z lekcji   
Wskazówki do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania nowych 
treści: 
Platforma WSiPnet – zadania X.4 
 

 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/aminy-i-
aminokwasy/DEvxqjNri 
  

Katarzyna 

Machoń 

7. J. Niemiecki  Temat: :W maju 
odbędzie się 
wycieczka  klasowa. 
Ćwiczenia 
 
 

Temat: :W maju odbędzie się wycieczka  klasowa. Ćwiczenia  
Thema: Im Mai wird eine Klassenfahrt stattfinden. Die Übungen. 
Przepisz te zdania do zeszytu, które zawierają różne formy czasownika 
werden z ćwiczenia 2 str. 76 z podręcznika. Uzupełnij o elementy 
podane poniżej.  
1. stattfinden  2. machen 3. besichtigen 
4. gehen  5. besprechen  6. übernachten 
7. fahren  8. gehen  9. sein 
10. kosten  11. stattfinden 
Wykonaj ćwiczenie 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń strona 80. 
 
Zrób zdjęcia zapisanych zadań i prześlij je do 31 maja na adres 
tera.ups@o2.pl   

Podręcznik,  zeszyt, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Choroby cywilizacyjne 
– czy można im 
zapobiec. 

 1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:  

IV. Edukacja zdrowotna.  

Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym.  

Uczeń:  

3) omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje 

zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;   

 

2. Notatka do zeszytu: (opracowują i przesyłają zdjęcie tylko osoby, 

Źródła wiedzy: 
 
A) Podręcznik do EDB „Żyję i działam 
bezpiecznie” 
 

Katarzyna 

Machoń 
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które nie wykonują zadań dla chętnych) 
 
Opracuj poniższe punkty. 
 

1. Wymień główne choroby cywilizacyjne i ich przyczyny. 
2. Wyjaśnia jaki na zdrowie ma stres. 
3. Zaproponuj zestaw działań łagodzących skutki stresu. 
4. Opisz objawy depresji, anoreksji i uzależnień behawioralnych. 
5. Wymień sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 

 
3.Zdania do wykonania dla chętnych. 
 
A) Wykonaj prezentację multimedialną zawierającą ww.treści 
B) Opracuj do prezentacji quiz w aplikacji Quizizz lub Kahoot 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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. 



 


