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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  19 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 Sprawdzian 
wiadomości z działu 
„Pochodne 
węglowodorów”. 

 
 
Sprawdzian wiadomości będzie udostępniony 19 maja (wtorek) na 
platformie WSiPnet i będzie aktywny do końca dnia. 
 

 
 

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Załamanie światła w 
soczewkach. 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
IX.   Optyka.   
Uczeń:   
Uczeń:   
7)  opisuje bieg promieni równoległych do osi optycznej 
przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (…)  
14) doświadczalnie:   
a) demonstruje zjawisko zjawisko załamania światła na granicy 
ośrodków 
 
2.Notatka z lekcji  (nie przesyłaj teraz zdjęcia notatki, bowiem 
wyślesz ją razem z innymi notatkami w wyznaczonym terminie) 
 
Wskazówki do notatki znajdziesz w aplikacji Classroom. 
 

 

Źródła wiedzy: 
 
Film z serii Lekcje z TVP – Szkoła 
 
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,fizyka-
lekcja-1-30042020,47735252 

 

 

Katarzyna 

Machoń 

3. J. Angielski S: Utrwalamy 
słownictwo 
egzaminacyjne. 

  
*Wykonam kartkówkę sprawdzającą wiedzę ze słownictwa życie 
społeczne. 
Kartkówka dostępna na Quizizz i będzie aktywna do 19 maja do 
godz 23. 
 
*Dodatkowo czekam na wszystkie zaległe prace- zdjęcia quizów 

  

 

 

Quiz 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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ze stopniowania przymiotników oraz pracę pisemna- 
opowiadanie, najpóźniej do środy 20 maja( będą wystawiane 
propozycje ocen końcoworocznych) 
 
 
  

4. Matematyka Wzajemne 
położenie dwóch 
okręgów. 

Cel: Uczeń zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i 
stycznych. Umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów. 
1. Zapisz temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. 
2. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku  s. 238. 
3. Wykonaj ćwiczenie A s. 238. 
4. Zapisz i zapamiętaj jakie może być wzajemne położenie dwóch 
okręgów. 
5. Wykonaj ćwiczenie B s. 238. 
6. Wykonaj rysunki, zapisz i zapamiętaj  wzajemne położenie 
dwóch okręgów oraz prostej przechodzącej przez środki okręgów i 
punkt styczności s. 238. 
7. Odczytaj ciekawostkę s. 240. 
8. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania            1 - 3 s. 62. 
Termin wykonania 21.05.2020. 

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

Podręcznik, zeszyt do geometrii, zeszyt ćwiczeń, 
przyrządy geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

5. J. Polski Powtórzenie 
wiadomości 
zamieszczonych w 
rozdziale „Konflikt i 
pojednanie”. 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości i umiejętności z zakresu 
podstawy programowej. 
1.Przejrzyj materiał zgromadzony w podręczniku s. 270-272. 
2.Przypomnij sobie semantyczne środki poetyckie z zeszytu 
ćwiczeń s. 91. 
3.Zrób ćw. 1-5/92-94, ustnie 6/94.  

Podręcznik s. 270-272. 

Zeszyt ćwiczeń s. 91-94. 

 

 

Sprawdzian – 21 maja czwartek.  

 

Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Samokontrola i 
samoocena sprawności 
fizycznej według ISF K. 
Zuchory. 

 I. Rozgrzewka - Ćwiczenia z piłką. 

Wejdź na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 II. Test sprawności fizycznej Zuchory. Test służy samoocenie. Diagnozę 
sprawności fizycznej robimy 2 razy w roku szkolnym. W Indeksie 
sprawności fizycznej Zuchory możemy sprawdzić się w wielu próbach,    
są to: 
1. Próba szybkości. 
2. Próba skoczności. 
3. Próba siły ramion. 
4. Próba gibkości. 
5. Próba wytrzymałości. 
6. Próba siły mięśni brzucha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

Test Sprawności Fizycznej- Classroom 

Maryla Staszek 
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 Dzisiaj wykonacie pomiar wytrzymałości. 

 WYTRZYMAŁOŚĆ – ZOBACZ Classroom Test Sprawności Fizycznej 

Swój wynik i ocenę podaj na adres mailowy nauczyciela. Termin: do 20 
maja. 

 

 
 
 
 
 

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. 



 


