
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  2 czerwca 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 Budowa białek. 1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

X.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. 

Uczeń:  

5) opisuje skład pierwiastkowy i budowę  
białek 
 
2.Notatka z lekcji   
Wskazówki do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania 
nowych treści: 
Platforma WSiPnet – zadania X.5 
 

 Źródła wiedzy: 
A) Materiał udostępniony na platformie 
Epodreczniki.pl  
 
  

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Konstrukcje obrazów 
w soczewkach 
rozpraszających. 

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

 

 Katarzyna 

Machoń 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


3. J. Angielski S: Egzamin 
ósmoklasisty- czego 
się spodziewać?- 
podsumowanie 
wiadomości, filmiki 
online 

  
Utrwalam typy zadań występujące w poszczególnych częściach 
egzaminu 
 
*Rozpoczynamy zbieranie wszystkich informacji na temat 
poszczególnych części egzaminu. W linkach poniżej znajdziecie 
filmiki podzielone na części- słuchanie, czytanie, funkcje 
językowe, środki językowe, pisanie. Obejrzyjcie je uważnie, bo jest 
tam kilka fajnych podpowiedzi i wskazówek jak za takie zadania 
najłatwiej się zabrać. 
https://www.youtube.com/watch?v=gNPfSZ71WDs&list=PLZMFu
SBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oD9rahWP4bg&list=PLZMFu
SBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=3 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A11zr2Oaw9k&list=PLZMFu
SBiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jRInz8L6hN4&list=PLZMFuS
BiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=5 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F9KNRy6tEIU&list=PLZMFuS
BiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=6 
 
I ostatni podsumowujący: 
https://www.youtube.com/watch?v=SmoFc_aqfFo&list=PLZMFuS
BiOMM_JTkWtN0GvHZyGzymb5H4u&index=7 
 
Zajrzyjcie koniecznie, bo naprawdę warto! 
Dziś nic nie odsyłacie i nie rozwiązujecie, obiecajcie tylko, że 
obejrzycie ;)  
 
  

  

 

 

Filmiki online 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

4. Matematyka Ile jest możliwości? 
(cd.). 

Cel: Uczeń umie opisać wyniki doświadczeń   losowych lub 
przedstawić je za pomocą tabeli. 
1. Zapisz temat: Ile jest możliwości?(cd.). 
2. Dokonaj analizy przykładów i ważnych treści s. 260 i 261. 
3. Wykonaj zad. 1 - 4 s. 262. 
Termin wykonania do 04.06.2020. 

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

Podręcznik, zeszyt 

 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 
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5. J. Polski Kamienie na szaniec 
przykładem 
literatury faktu. 

 

Cel: Uczeń wyodrębnia elementy świata przedstawionego. 
Wyszukuje w tekście potrzebne informacje. Cytuje. Gromadzi i 
porządkuje materiał. 
1.Zapoznaj się z informacjami na temat literatury faktu i dokończ 
kartę pracy. 
Uzupełnioną wyślij dzisiaj do sprawdzenia. 

Karta pracy w Classroom. 

Kamienie na szaniec 

Joanna Baran 

6. Wychowanie 
Fizyczne 

Biegi sztafetowe.  Cel: Uczeń potrafi wykonać start niski, skiping a ,b, c.  Uczeń 
kształtuje szybkość, siłę, zwinność, koordynację, gibkość. 

1.Konkurencje lekkoatletyczne – sztafeta. 

Obejrzyj filmik dotyczący biegów sztafetowych 
https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk 

 

   

https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk 

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/Cu3BfL9UTNk
https://youtu.be/Cu3BfL9UTNk


 


