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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 czerwca 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 Obliczanie 
prawdopodobieństw. 

Cel: Uczeń zna wzór na obliczanie prawdopodobieństwa. Zna sposoby 

obliczania liczby zdarzeń losowych. 

1. Zapisz temat: Obliczanie prawdopodobieństw. 
2. Dokonaj dokładnej analizy przykładu s. 265. 
3. Wykonaj ćw. s. 265. 

4. Dokonaj dokładnej analizy przykładu s. 266. 
5. Obejrzyj filmik: 

https://pistacja.tv/film/mat00429-rzut-kostka?playlist=385 
6. Wykonaj zad. 1, 2 s. 266. 

Termin wykonania do 04.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Podręcznik, zeszyt 

 
https://pistacja.tv/film/mat00429-rzut-

kostka?playlist=385 

 

 

 
 

Anastazja Szczygieł 

2. J. Polski Życie w okupowanej 
Warszawie. 

Cel: Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i 
pośrednio. Korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach.  
1.Pracując z tekstem, zbierz informacje z rozdziału „W burzy i we 
mgle” na temat warunków życia w okupowanej Warszawie.  
Dokończ notatkę rozpoczętą przez nauczyciela. 
Notatkę wyślij dzisiaj 4 czerwca do sprawdzenia. 

 

Zeszyt. 

 Karta pracy w Classroom. 

Kamienie na szaniec. 

Joanna Baran 

3. J. Polski W służbie Małego 
Sabotażu i dywersji. 

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

1.Zapoznaj się z pojęciami: mały sabotaż i dywersja. 

2.Zgodnie z poleceniem na karcie pracy wypisz z odpowiednich 
rozdziałów akcje Małego Sabotażu (omów jedną) i dywersji. 

3.Podsumuj działalność bohaterów: Małego Sabotażu, dywersji i 
akcji pod Arsenałem. Napisz swoją kilkuzdaniową opinię, podając 
argumenty, czy te działania były zwycięstwem, czy porażką 

Zeszyt. 

 Karta pracy w Classroom. 

Kamienie na szaniec. 

 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://pistacja.tv/film/mat00429-rzut-kostka?playlist=385
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


Buków? 

Całą notatkę wyślij dzisiaj do sprawdzenia.  

4. J. Angielski S: Powtarzamy 
zasady pisania 
krótkich wypowiedzi 
pisemnych oraz 
funkcje językowe. 

  
Powtarzam zasady pisania krótkich wypowiedzi pisemnych. Utrwalam 
funkcje językowe. 
 
*W pierwszej prezentacji skupimy się na powtórce zasad związanych z 
wypowiedzią pisemną. Z filmiku z poprzednich zajęć wiecie, że 
nieważne czy na egzaminie będzie do napisania mail, ogłoszenie czy 
wpis na blogu- najważniejsze jest odnieść się do trzech kropek i je 
rozwinąć. Ta prezentacja ma na celu pomóc Wam zebrać wszystkie 
potrzebne zwroty, które stosujemy na początku formy pisemnej, w 
trakcie i na końcu.  
Pomysły gotowe, zaczerpnięte z Genially. 
 
https://view.genial.ly/5ec6b9aa5cf4ce0d97da73e5/presentation-
writing-an-e-
mail?fbclid=IwAR3lifunXvMKOmTS8gESDso3zAuPntiAwzVmwAshSe5SN
JYpZkX-d5TeCi4 
Postępujcie zgodnie z poleceniami. 
*W drugiej prezentacji znajdziecie wszystkie potrzebne zwroty z funkcji 
językowych- zgadzanie się/nie zgadzanie, informowanie, oferowanie, 
pytanie o coś, doradzanie… 
https://view.genial.ly/5ecb681ca91f5e0d2d17c277/horizontal-
infographic-review-klasa-8-funkcje-
powtorka?fbclid=IwAR3j6ZdM8k4L4Yo8hev5fSohNQykUrKT7ifVM_Hsn
Fwo7c56ZyzTv9pzmF8 
Obejrzycie każdy element obydwu prezentacji, łącznie z filmikiem. 
Na podstawie prezentacji (dwóch) wykonajcie notatki w zeszycie z 
najbardziej dla Was istotnych informacji (np. poprzez wypisanie 
zwrotów dla Was problematycznych, często zapominanych, ciekawych, 
godnych uwagi itd.) Zdjęcie notatki do wglądu, przesyłacie na mój mail 
do 8 czerwca. 
 
 

  

 

Prezentacja online 

 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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5. Godzina z 
Wychowawcą 

Jak przestać odkładać 

na później? 

Jak przestać odkładać na później?  
To temat naszej dzisiejszej godziny wychowawczej. 
Nauczanie zdalne daje Wam możliwość samodzielnego zarządzania 
czasem, być może ktoś z Was może mieć mały problem z 
samodyscypliną. 
W jaki sposób można poradzić sobie z prokrastynacją – czyli ciągłym 
odkładaniem na później? 
W załączeniu przesyłam link do krótkiego filmiku. Przedstawione w nim 
techniki ułatwiają radzenie sobie z „lenistwem”. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e3z7x
OaUQsE 
 
Sprawdzian wiadomości z działu „Ekologia” 
-  8 czerwca. 
Sprawdzian udostępnię o godz. 9.00. 
Czas pracy - do 45 minut. 
Dokument tekstowy, zdjęcia należy 
wysłać do godz. 9.45 na mail nauczyciela:  
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Doskonalenie 
umiejętności 
wykonania rzutu z 
biegu po kozłowaniu 
w rytmie dwutaktu. 
 

Cel: Prawidłowo wykonany dwutakt na prawą i lewą stronę. 
1.Zobacz film instruktażowy: https://youtu.be/UelsnCzUI8k 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń koło domu. 
3.Wykonaj rozgrzewkę, tak jak na filmiku. 
4.Wykonaj ćwiczenia przygotowujące do rzutu po dwutakcie. Każde 
ćwiczenie powtórz 10 razy. 
5.Wykonaj rozciąganie. 
 
 

 
 
https://youtu.be/UelsnCzUI8k 
 

Maryla Staszek 

7. Informatyka Projektowanie tabeli i 

stosowanie funkcji 

arkusza kalkulacyjnego. 

 

Proszę o przeczytanie tematu i obejrzenie filmów instruktażowych. Chętni ( Ci, 

którzy chcą poprawić oceny) mogą wykonać ćwiczenia 1-5 ze stron 118 -121. 

Funkcja suma jeżeli :https://www.youtube.com/watch?v=auzoDq4gVks 

Funkcja średnia jeżeli: https://www.youtube.com/watch?v=tE-MmW_p5Vo 

Wstawianie kolumn (wierszy) : 

https://www.youtube.com/watch?v=NtvWJun1phY 

Podręcznik, You Tube P.Pawlas 

8. Easy English S: Use of English- 
dobieranie wyrazów 
do luk w tekście, 
tłumaczenie 
fragmentów zdań. 
Zadania 
egzaminacyjne. 

  
*Wykonam karty pracy zamieszczone na Classroom. 
W razie pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt mailowy.  

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://www.youtube.com/watch?v=e3z7xOaUQsE
https://www.youtube.com/watch?v=e3z7xOaUQsE
https://youtu.be/UelsnCzUI8k
https://www.youtube.com/watch?v=auzoDq4gVks
https://www.youtube.com/watch?v=tE-MmW_p5Vo
https://www.youtube.com/watch?v=NtvWJun1phY


 


