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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 5 czerwca 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 

AIDS- Czy wiem już 
wszystko? 

Cele:  Uświadomienie związku między zachowaniami ryzykownymi i 
chorobą AIDS.  
1.Praca z kartą pracy przesłaną przez nauczyciela. 
2.Wykonane zadania prześlij w formie zdjęcia lub dokumentu 
tekstowego  na mail nauczyciela. 
3. Termin: do 10.06.2020 r. 

Classroom Maryla Staszek 

2. Matematyka Obliczanie 
prawdopodobieństw 
(cd.). 

Cel: Uczeń umie wykorzystać tabelę do obliczenia 

prawdopodobieństwa zdarzenia. 

1. Zapisz temat: Obliczanie prawdopodobieństw (cd.). 
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1i 2 s. 67. 

Termin wykonania do 08.06.2020. 

Wykonaną pracę prześlij w formie zdjęcia na adres: 

szczygielanastazja3@gmail.com 
 

Podręcznik, zeszyt 

 

 
 

 
 

Anastazja Szczygieł 

3. J. Polski Powtarzamy 
wiadomości przed 
egzaminem. 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości z zakresu podstawy 
programowej. 

1.Powtórz wiadomości robiąc test 3. „O uczonych” w zeszycie 
ćwiczeń.  

2.W razie wątpliwości pytaj nauczyciela wpisując w temat maila 
„pytanie” lub przyjdź na konsultacje. 

 

Zeszyt ćwiczeń s. 118 -125 Joanna Baran 

4. Fizyka   
 Porównujemy fale 
mechaniczne i 
elektromagnetyczne 

1.Podstawa programowa: 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
 IX.   Optyka. 
Uczeń:   
13) wymienia cechy wspólne i różnice w rozchodzeniu się fal 
mechanicznych i elektromagnetycznych 

Źródła wiedzy: 
 
Materiał  udostępniony na platforma 
WsiPnet 

 

Katarzyna 

Machoń 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:szczygielanastazja3@gmail.com


 
2.Notatka z lekcji   
Informacje i materiały do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania nowych 
treści: 
Platforma WSiPnet – zadania  IX.13 (dla chętnych) 
 

 

5. Historia 

 

  PRL w latach 1956 – 
1970. 
 

Temat: PRL w latach 1956 – 1970. 
Przepisz temat lekcji do zeszytu i odpowiedz krótko na pytania. 
1.  Dlaczego okres Rządów Gomułki określa się jako  małą stabilizację? 
(str.187) 
2. Jaki stosunek do kościoła katolickiego miał W. Gomułka? (str. 189 – 
190) 
3. Dlaczego doszło do wystąpień w marcu 1968r.? (str.190 – 191) 
4. Dlaczego doszło do wystąpień w grudniu 1970r. na Wybrzeżu? 
(str.191 – 192) 
5. Jakie były skutki wydarzeń grudnia 1970r? (str. 192) 
Zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij na tera.ups@o2.pl   

podręcznik, zeszyt.. Teresa 
Szkodzińska 

6. Chemia Właściwości białek. 1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

X.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. 

Uczeń: 

6) bada zachowanie się białka pod wpływem etanolu, kwasów, zasad, 
soli metali ciężkich i chlorku sodu, opisuje różnice w denaturacji i 
koagulacji białek; wymienia czynniki, które wywołują te procesy; 
projektuje i przeprowadza doświadczenia pozwalające wykryć obecność 
białka za pomocą stężonego kwasu azotowego (V) w różnych 
produktach spożywczych 
 
2.Notatka z lekcji   
Informacje i materiały do notatki znajdziesz na platformie WSiPnet. 
 
3. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania nowych 
treści: 
 
Platforma WSiPnet – zadania X.6 (dla chętnych) 
 

 Źródła wiedzy: 
 
https://epodreczniki.pl/a/bialka---
wlasciwosci/DUyoKVZnH   

Katarzyna 

Machoń 

7. J. Niemiecki  Wycieczka klasowa 
do Berlina 
 
 

Thema: Eine Klassenfahrt nach Berlin. 
Zaplanuj wycieczkę do Berlina. 
Wypisz zabytki i miejsca jakie chciałbyś/ chciałabyś  zobaczyć? 
Podaj ich minimum 5 i podaj b. krótką informacje o nich w 
 j. polskim. Skorzystaj z Internetu. 
Zrób zdjęcia zapisanych zadań i prześlij je na adres tera.ups@o2.pl   

Podręcznik,  zeszyt, zeszyt ćwiczeń Teresa 
Szkodzińska 

mailto:tera.ups@o2.pl
https://epodreczniki.pl/a/bialka---wlasciwosci/DUyoKVZnH
https://epodreczniki.pl/a/bialka---wlasciwosci/DUyoKVZnH
mailto:tera.ups@o2.pl


8. Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

Komunikacja 
interpersonalna w 
trosce o zdrowie. 

Po przeczytaniu tekstu z podręcznika powinieneś potrafić: 
- wyjaśnić znaczenie prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz 
terminów „komunikacja werbalna” i „komunikacja niewerbalna”, 
- wymienić i świadomie wykorzystywać elementy komunikacji 
niewerbalnej, 
- scharakteryzować strefy dystansu komunikacyjnego, 
- wymienić zasady aktywnego słuchania, 
- wymienić najczęstsze zakłócenia w komunikacji interpersonalnej oraz 
bariery komunikacyjne, 
- wymienić zasady asertywności, 
- budować komunikaty asertywne, 
- odmawiać stanowczo i z zachowaniem wysokiej kultury, 
- proponować rozwiązania spornych kwestii zgodnie z zasadami 
negocjacji. 
 
 

 
 
 

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

Katarzyna 

Machoń 

 
 
 
 
 

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. 



 


