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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 czerwca 2020 roku -poniedziałek 

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. J. Niemiecki Czy lubisz muzykę 
Rammstein? 

  Thema: Magst du Musik von Rammstein? 
 
Przepisz temat lekcji do zeszytu. 
Posłuchaj utworu „ohne dich” niemieckiego zespołu Rammstein. 
Możesz posłuchać też innych utworów. 
 
https://youtu.be/LIPc1cfS-oQ 
 

Internet,  zeszyt, Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia Polska w latach 70. XX 
wieku. 

 Temat: Polska w latach 70. XX wieku. 
Przepisz temat lekcji do zeszytu.  
Przeczytaj rozdział pod tym tematem str. 193 – 197. 
Krótko odpowiedz na pytania  1 - 3 z podręcznika str. 197 na dole. 
 
Zapisz odpowiedzi  do zeszytu.  Zrób zdjęcie wykonanej pracy  
 i prześlij do 12 czerwca na adres: tera.ups@o2.pl 
 

podręcznik, zeszyt.. Teresa 
Szkodzińska 

3. Matematyka Liczby. Własności liczb 
– powtórzenie 
wiadomości 

*Zapisz temat: Liczby. Własności liczb – powtórzenie wiadomości. 
* Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) 
wykonaj ćwiczenia, które znajdują się w udostępnionych materiałach z 
matematyki. 

https://epodreczniki.pl/a/liczby/DUK4p4pN0?showShareModal=1 
UWAGA! Przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty, powtórz i 
sprawdź swoją wiedzę. Życzę owocnej nauki! 

Zeszyt. 

 

https://epodreczniki.pl/a/liczby/DUK4p4pN
0?showShareModal=1 

 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

4.. J. Angielski S: Powtarzamy 
słownictwo 
egzaminacyjne- 
człowiek, dom, 

  
Powtarzam słownictwo egzaminacyjne z następujących grup: 
człowiek, dom, szkoła, praca, rodzina.  

  

 

Quizy online 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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szkoła, praca, 
rodzina. 

 
Wykonam quizy podsumowujące słownictwo egzaminacyjne: 

1. https://wordwall.net/pl/resource/674964/angielski/01-
edgard-człowiek-słówka 

2. https://wordwall.net/pl/resource/714956/angielski/02-
edgard-dom-adjectives 

3. https://wordwall.net/pl/resource/899841/angielski/03-
edgard-szkoła-przedmioty-przybory-i-rodzaje-szkół 

4. https://wordwall.net/pl/resource/880484/angielski/04-
edgard-praca-professions-2 

5. https://wordwall.net/pl/resource/910939/angielski/05-
edgard-rodzina-stan-cywilny-osoba-święo 

 
Wyników quizów tym razem nie odsyłacie. Podejdźcie do tego 
skrupulatnie, to już nasze jedne z ostatnich powtórek materiału 
przed egzaminem. 
 
 
 

 

5. Biologia Sprawdzian 
wiadomości z działu – 
Ekologia. 

 Cel: Utrwalenie wiadomości z działu „Ekologia”.                                                                                                                                              
 
1. Sprawdzian wiadomości z działu „Ekologia” .                                                       
Sprawdzian udostępnię o godz. 9.00 w Classroom- Biologia. 
Czas pracy - do 45 minut. 
Dokument tekstowy, zdjęcia należy wysłać do godz. 9.45 na mail 
nauczyciela:  
maryla.staszek.sppalecznica@gmail.com 

 
Classroom- Biologia 
Sprawdzian wiadomości z działu „Ekologia” 
-  8 czerwca. 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Doskonalenie 
umiejętności techniki 
indywidualnej w piłce 
nożnej. 

Cel: Dowiesz się, jakie ćwiczenia wykonywać, aby zwiększyć własne 
umiejętności techniczne. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 
https://youtu.be/ObncYq18lMw 
2.Przygotuj sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz piłkę do piłki 
nożnej. 
3.Wykonaj intensywną rozgrzewkę. 
4.Wykonaj 10 pierwszych ćwiczeń z filmu, przeznacz 2x 30 sek. na 
każde ćwiczenie. 
5.Pamiętaj o rozciąganiu. 
 
 

    
https://youtu.be/ObncYq18lMw 

 

Maryla Staszek 
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7. Religia Zesłanie Ducha 
Świętego. 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego (temat 54) str. 171 kolor zielony 
 
Dzisiaj temat bardzo związany z sakramentem bierzmowania, ale 
jednocześnie bardzo trudny do zrozumienia. Prawdę o Duchu Świętym 
należy przyjąć z pokorą serca i modlić się i prosić Ducha Świętego o 
jego moc. Poniższy link  pomoże wam nieco zrozumieć tajemnicę 
Ducha Świętego. 
https://view.genial.ly/5ec17be38e243b0d5a337106/interactive-
content-wiatr-i-ogien-znaki-mocy-z-wysoka-klasa-6-
jednosc?fbclid=IwAR0cl2Nv3LFPReVqmQPsYu5pptDNwkhPV6CdNa24H
LDTlk3uZnaX-IDfCIk 
Notatka do zeszytu: 
Zesłanie Ducha Świętego radykalnie zmieniło życie apostołów. Po 
śmierci Jezusa a nawet po Jego zmartwychwstaniu, bali się, że będą 
prześladowani przez przywódców żydowskich. Dopiero zesłanie Ducha 
Świętego pozwoliło im pokonać strach i odważnie głosić Ewangelię. 
 
po napisaniu pomódl się modlitwą z podręcznika str. 173 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

Elżbieta 
Karczewska 

8. Słowa jak klucze. 

 

Liryka, środki 
poetyckie – 
powtórzenie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, 
przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, 
uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, 
powtórzenie. 
Rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie 
homeryckie, inwokację, symbol, alegorię.  
*Wykonaj kilka zadań zamieszczonych w Classroom dla tych zajęć. 

Classroom Joanna Baran 

 
 
 
 
 

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. 
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