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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu  9 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 Cukry proste – 
glukoza  
i fruktoza 

1.Podstawa programowa: 
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe. 

X.   Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. 

Uczeń: 

7) wymienia pierwiastki, których atomy wchodza  w skład 
cząsteczek cukrów (węglowodanów), klasyfikuje cukry  na proste 
(glukoza i fruktoza) oraz  złożone  (sacharoza, skrobia , celuloza); 
8) podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy, bada i opisuje 
wybrane właściwości fizyczne glukozy i fruktoz, wymienia i opisuje 
ich zastosowania 
 
 
2. Ćwiczenia sprawdzające stopień zrozumienia i opanowania 
nowych treści: 
 
Platforma WSiPnet – zadania X.7 i X.8 (dla chętnych) 
 

 Źródła wiedzy: 
 
https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-
fruktoza/DIEPptxTJ 
  

Katarzyna 

Machoń 

2. Fizyka Podsumowanie 
wiadomości z działu 
“Optyka”. 

Utrwalenie wiadomości z działu Optyka – treści kształcenia 
podstawy programowej od IX.1 do IX.14. 

Materiał  udostępniony na platformie WSiPnet 

 

 

Katarzyna 

Machoń 

3. J. Angielski S: Powtarzamy 
słownictwo 
egzaminacyjne- 
żywienie, zakupy i 
usługi, 
podróżowanie, 

  
Powtarzam słownictwo egzaminacyjne z następujących grup: 
żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie, kultura, sport.  
 
Wykonam quizy podsumowujące słownictwo egzaminacyjne: 

1. https://wordwall.net/pl/resource/914386/angielski/

  

 

Quizy online 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ
https://epodreczniki.pl/a/cukry---glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ
https://wordwall.net/pl/resource/914386/angielski/06-edgard-żywienie-czasowniki-1


kultura, sport. 06-edgard-żywienie-czasowniki-1 
2. https://wordwall.net/pl/resource/914498/angielski/

06-edgard-żywienie-czasowniki-2 
3. https://wordwall.net/pl/resource/936805/angielski/

07-edgard-zakupy-i-usługi-where-can-you-buy 
4. https://wordwall.net/pl/resource/936917/angielski/

07-edgard-zakupy-i-usługi-wykreślanka 
5. https://wordwall.net/pl/resource/954341/angielski/

08-edgard-podróżowanie-kolokacje 
6. https://wordwall.net/pl/resource/966889/angielski/

09-edgard-kultura-kolokacje 
7. https://wordwall.net/pl/resource/967116/angielski/

09-edgard-kultura-instrumenty-muzyczne 
8. https://wordwall.net/pl/resource/977991/angielski/

10-edgard-sport-miejsca 
9. https://wordwall.net/pl/resource/978079/angielski/

10-edgard-sport-wyrażenia 
 

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

4. Matematyka Kąty i ich rodzaje – 
powtórzenie 
wiadomości przed 
egzaminem. 

*Zapisz temat: Kąty i ich rodzaje – powtórzenie wiadomości przed 
egzaminem. 
* Wejdź na e-podręczniki (zaloguj się) powtórz definicje, dokonaj 
analizy przykładów, 
wykonaj ćwiczenia 1 - 13, które znajdują się w udostępnionych 
materiałach z matematyki. 

https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DMIBNJUXC 
Rozwiązanie ćwiczeń będzie ocenione. 

Zeszyt. 

Udostępnione materiały w epodręcznikach. 

https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-
rodzaje/DMIBNJUXC 

 

 

 

 

Anastazja Szczygieł 

5. J. Polski Powtarzamy 
wiadomości przed 
egzaminem. 

Cel: Uczeń utrwala wiadomości z zakresu podstawy 
programowej. 

1.Powtórz wiadomości robiąc test 4. „Kupić i sprzedać” w 
zeszycie ćwiczeń.  

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

Zeszyt ćwiczeń s. 126-134 Joanna Baran 
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https://wordwall.net/pl/resource/914498/angielski/06-edgard-żywienie-czasowniki-2
https://wordwall.net/pl/resource/936805/angielski/07-edgard-zakupy-i-usługi-where-can-you-buy
https://wordwall.net/pl/resource/936805/angielski/07-edgard-zakupy-i-usługi-where-can-you-buy
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https://wordwall.net/pl/resource/936917/angielski/07-edgard-zakupy-i-usługi-wykreślanka
https://wordwall.net/pl/resource/954341/angielski/08-edgard-podróżowanie-kolokacje
https://wordwall.net/pl/resource/954341/angielski/08-edgard-podróżowanie-kolokacje
https://wordwall.net/pl/resource/966889/angielski/09-edgard-kultura-kolokacje
https://wordwall.net/pl/resource/966889/angielski/09-edgard-kultura-kolokacje
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6. Wychowanie 
Fizyczne 

Doskonalenie 
umiejętności 
stosowania zasad i 
przepisów w grze 
tenis stołowy. 

 Cel: Przypomnisz sobie najważniejsze przepisy gry tenis stołowy 
oraz wzmocnisz sprawność ogólną swojego organizmu wykonując 
ćwiczenia wzmacniające. 
1.Przeczytaj przepisy gry w tenisa stołowego:                     
https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedziowie_przepisy                                                                                                                              
2.Zwróć uwagę na rozdziały: 
•10.  
•10.2. Wolna ręka 
•10.3. Podrzucanie piłeczki 
•11.2. Dotknięcie piłeczki o siatkę 
•12. Punkt 3. 
 

   

https://pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedzio
wie_przepisy 

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 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. 



 


