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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 czerwca 2020 roku - środa 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

Nr. 
Lek
cji 
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Przedmiot Temat zajęć Przebieg zajęć: cel, zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce 
do wykorzystania, linki 
do stron edukacyjnych i 
ćwiczeń 

Nauczyciel nadzorujący 

 Matematyka na 
co dzień 

Arkusz 
powtórkowy CKE 
–  wyrażenia i 
sumy 
algebraiczne. 

Cel: Uczeń umie rozwiązywać zadania dotyczące wyrażeń i sum algebraicznych. 
1. Zaloguj się w aplikacji Classroom dla naszych zajęć. Wykonaj zadania z arkusza 
egzaminacyjnego zamieszczonego na Classroom. 

Aplikacja Classroom – 
Matematyka na co dzień. 
 

Anastazja Szczygieł 

1. J. POLSKI Opowieść o 
ludziach, którzy 
potrafili pięknie 
żyć i umierać za 
Ojczyznę 

 Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio. 
Redaguje notatki. 
1. Pracując z tekstem, zbierz informacje na temat głównych bohaterów. 
Dokończ tabelkę rozpoczętą przez nauczyciela. 
Weź pod uwagę: 1.przedstawienie postaci, 2.wygląd, 3. cechy charakteru, 
umiejętności. 
Notatkę wyślij dzisiaj 3 czerwca do sprawdzenia. 
 

Zeszyt. 

 Karta pracy w Classroom. 

Kamienie na szaniec. 

Joanna Baran 

2. RELIGIA  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Zapisz temat do zeszytu. 
Dzisiaj o reformacji w Polsce. Otwórz podręcznik na str. 120 i spójrz na mapkę, 
która przedstawia sytuację wyznaniową w roku 1573. 
Rozłam w Kościele prowadził często do przemocy i krwawych wojen w Europie. 
Wyjątkiem była na tle ówczesnej Europy Polska, gdzie ludzie różnych religii 
zgodnie żyli obok siebie. 
 
Notatka (wpisz do zeszytu) 
 
W 1573 roku, na sejmie w Warszawie komisja sejmowa pod przewodnictwem 
biskupa Stanisława Karnowskiego opracowała Akt konfederacji warszawskiej, 
który w sprawach religijnych gwarantował pokój między wszystkimi 
wyznaniami, a także pełne ich równouprawnienie. 
Poszukaj w książce str. 120 słów przysięgi do złożenia której był zobowiązany 

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń Elżbieta Karczewska 
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każdy nowy król Polski (na żółtym tle) i zapisz w zeszycie. 
 
W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W 
tym roku przygotowujecie się do przyjęcia darów Ducha Świętego. Zapraszam 
do obejrzenie poniższej prezentacji. 
https://view.genial.ly/5ec17be38e243b0d5a337106/interactive-content-wiatr-
i-ogien-znaki-mocy-z-wysoka-klasa-6-
jednosc?fbclid=IwAR0cl2Nv3LFPReVqmQPsYu5pptDNwkhPV6CdNa24HLDTlk3u
ZnaX-IDfCIk 
Pozdrawiam! 

3. GEOGRAFIA Test - Ameryka  
Link do testu będzie aktywny 03.06.2020 od godziny 08.00 do 19.00. Później 
zostanie automatycznie dezaktywowany, na co nie mam wpływy. Jeżeli ktoś nie 
zdąży rozwiązać testu w określonym czasie, wówczas uzyska ocenę 
niedostateczną. Poniższy link należy skopiować i wkleić w oknie przeglądarki. 
https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=NVFXxZmYEjN8 

 www.testportal.pl P.Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Konflikty zbrojne 
na świecie. 

Cel: 
Przedstawienie przyczyn i skutków współczesnych konfliktów zbrojnych. 
 
 
 
 

1. Przeczytaj temat  z podręcznika.  

2. Zapoznaj się z infografiką ze str. 192-193 oraz filmem (link poniżej). 

3. Wykonaj pisemnie ćw. 2/194, 3/194, 4/194, 5/194, 6/195, 8/195. 

 
 

https://epodreczniki.pl/a/rocznica-masakry-w-srebrenicy/DU3KtlkMv 

 

 Szczegółowa instrukcja 
pracy dla uczniów  
umieszczona na 
platformie Classroom.  

 Podręcznik do wiedzy o 
społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 Film z zasobów portalu 
epodręczniki. 

 

 

 

 

Agnieszka Wronisz 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 

Organizacja 
aktywnych form 
spędzania czasu 
wolnego. 

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 
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);                                                                                                

 
 

https://wordwall.net/pl/resourc
e/901664/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia 

 

Maryla Staszek 
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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. Skorzystaj z podanego zestawu ćwiczeń  i ćwicz codziennie.  

https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia 

 
 

 
 
 
 
 

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. 
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