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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 czerwca 2020 roku - środa 

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 

 Matematyka na 
co dzień 

Arkusz 
powtórkowy –  
potęgi o 
podstawach 
wymiernych i 
pierwiastki. 

Cel: Uczeń stosuje własności działań na potęgach i pierwiastkach. 

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 Powtarzamy 
wiadomości przed 
egzaminem – 
zadania testowe. 

 Cel: Uczeń utrwala wiadomości z zakresu podstawy programowej. 

1.Powtórz wiadomości robiąc test 5. „Krainy szczęścia?” w zeszycie 
ćwiczeń.  

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

Zeszyt ćwiczeń s.134-141. Joanna Baran 

2. RELIGIA Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. 

Temat: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.(kolor zielony) 
W ostatnią niedzielę  przeżywaliśmy tą uroczystość w Kościele. 
Zapoznaj się z poniższą prezentacją. 
https://padlet.com/bachabj/kat_55_2_kl_8?fbclid=IwAR2v9ge_qX5Rsbfu59H7r
AHcbwKR5fxNLQLRh_0l_ypVS0vIQrwylKzMVNc 
zapis do zeszytu: 
Od wieków ludzie próbowali przeniknąć tę wielką tajemnicę naszej wiary. Jak to 
jest możliwe, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 
Święty? Niektórzy święci tę ważną prawdę próbowali przybliżać przez proste 
porównania.(np. porównanie do listka koniczyny, który składa się jakby z trzech 
części, a stanowi jeden listek). 
 
Na podstawie podręcznika (str. 175 na dole strony) napisz co na temat 
tajemnicy Trójcy Świętej powiedział Benedykt XVI. 
Odpowiedź prześlij w wiadomości do 15.06 

 
Podręcznik,  

Elżbieta Karczewska 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

3. GEOGRAFIA Warunki 
naturalne 
Australii i Oceanii 

 

Proszę przeczytać temat pod kątem poniższych zagadnień:  
1. położenie geograficzne Australii i Oceanii  
2. środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii  
3. ukształtowanie powierzchni 
4. strefy klimatyczno-roślinne  
5.znaczenie terminu basen artezyjski 
 

 Podręcznik, classroom P.Pawlas 

4-5. WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Sprawy 
międzynarodowe 
– podsumowanie 
wiadomości. 

Cel:  
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału „Sprawy międzynarodowe” 
 
Podstawa programowa: XIII.1; XIII.2; XIII.3; XIII.4 
 

1. W ramach utrwalenia wiadomości wykonaj pisemnie test z podręcznika 

( zadania 1/197, 3/197, 5/197, 6/197, 7/197, 8/197, 9/197, 10/197, 

12/197. 

 
 
 

 

 

 Szczegółowa instrukcja 
pracy dla uczniów  
umieszczona na 
platformie Classroom.  

 Podręcznik do wiedzy o 
społeczeństwie „Dziś i 
jutro” 

 

 

 

 

Agnieszka Wronisz 

6. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 

Edukacja 
zdrowotna. 
Zagrożenie życia 
związane z 
brakiem ruchu. 

 

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);                                                                                                
10.pompki (10 powtórzeń)                                                                                                
11.przysiady; (20 powtórzeń);                                                                                                         
12.wykroki z dociąganiem kolan do klatki piersiowej (w staniu dociągnięcie 

 
 

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

http://sporttopestka.pl/nie-
ruszasz-sie-nie-zyjesz-
zagrozenia-zdrowotne-zwiazane-
z-brakiem-ruchu/ 

 

Maryla Staszek 
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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 : 
https://wordwall.net/pl/resource/901664/wychowanie-
fizyczne/%c4%87wiczenia                                                                                                                   
III. Zagrożenie życia związane z brakiem ruchu.                                                               
Zobacz:                                                                                                              
http://sporttopestka.pl/nie-ruszasz-sie-nie-zyjesz-zagrozenia-zdrowotne-
zwiazane-z-brakiem-ruchu/ 

 
 

 
 
 
 
 

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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