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KLASA VIII 
Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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 Temat: Tryb 
rozkazujący. 
Powtórzenie 
wiadomości. 
 

 Thema: Der Imperativ. Die Wiederholung. 
Przepisz temat lekcji do zeszytu i obejrzyj filmik – link poniżej. 
https://youtu.be/Jm9oT0d0Qck 

 
 

Internet, zeszyt,  Teresa 
Szkodzińska 

2. Historia Temat:  Stan wojenny 
i obrady okrągłego 
stołu. 

Przepisz temat lekcji do zeszytu i obejrzyj 2 filmiki – link poniżej. 
 

https://youtu.be/6_cskSqGUgk 
 

https://youtu.be/OS3O55bxJVo 
 

Internet, zeszyt. Teresa 
Szkodzińska  

3. Matematyka Obliczanie długości 
okręgu – powtórzenie 
wiadomości. 

Cel: Uczeń zna i stosuje wzór na obliczanie długości okręgu. Potrafi 
obliczyć długości okręgu, znając jego promień lub średnicę.   
1. Zapisz temat: Obliczanie długości okręgu – powtórzenie wiadomości. 
2. Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć. 
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zad. 1 – 4 s. 63. 
 

Zeszyt, podręcznik, zeszyt ćwiczeń. 

 

 

Anastazja Szczygieł 

4.. J. Angielski S: Tenses review- 
escape room- online 
quizzes. 
 
 

 Utrwalamy czasy- Escape room 
Tym co znają Escape rooms- nie muszę tłumaczyć na czym to polega. 
Ci, co mają z nimi do czynienia po raz pierwszy, szybko się tego nauczą. 
Jest to fajna forma to wszelkich powtórek- dziś akurat czasy. Jak w 
sposób ciekawy i zagadkowy to zrobić? Macie przykład poniżej  
Analizujcie wszystkie wskazówki, naciskając na wszystkie możliwe 
elementy, które pozwolą Wam rozwiązywać zagadki. 
Miłej zabawy! 
Źródło-genially 

  

Quiz online 

 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://youtu.be/Jm9oT0d0Qck
https://youtu.be/6_cskSqGUgk
https://youtu.be/OS3O55bxJVo


https://view.genial.ly/5eccc901c4391f0d7b213f98/interactive-
content-escape-room-e8-tenses-
review?fbclid=IwAR2oblkQdQkRbRs9RYxfGPE5PtEBitNrzavSdSGAeMLV
nOh6ZrP85cfYOE4 

5. Biologia Sposoby ochrony 
przyrody. 

Cele: Poznasz cele oraz różne sposoby ochrony przyrody. Dowiesz się, 
na czym polega ochrona obszarowa, gatunkowa i indywidualna. 
1.Zapoznaj się z tekstem w podręczniku s.152-168 i zapisz temat w 
zeszycie. 
2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń – s. 90-92. 
3.Zobacz link: https://epodreczniki.pl/a/chronimy-
przyrode/DuXnhGSte 
https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-
polsce/D14LOROda 
 

 
Podręcznik, zeszyt ćwiczeń 
https://epodreczniki.pl/a/chronimy-
przyrode/DuXnhGSte 
https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-
przyrody-w-polsce/D14LOROda 
 

Maryla Staszek 

6. Wychowanie 

Fizyczne 

Doskonalenie 
umiejętności 
wykonania bloku 
podwójnego. 

Cel: Utrwalisz umiejętność prawidłowego ustawienia się w obronie i 
wykonania bloku podwójnego. Poprawisz skoczność. 
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. 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 ; po 10 powtórzeń 
na każdą nogę);                                                                                                                                                
II. Doskonalenie umiejętności wykonania bloku podwójnego. 
1.Obejrzyj film instruktażowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXFRWCaE_OI 
2.Znajdź bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz poproś dorosłego o 
pomoc. 
3. Wykonaj ćwiczenia z filmiku. Każde z nich powtórz 10 razy. Wykonaj 
kilka ćwiczeń rozciągających. 

    
https://www.youtube.com/watch?v=EXFR
WCaE_OI 
 

Maryla Staszek 
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7. Religia Unia brzeska i kościół 

grekokatolicki 
Temat: Unia brzeska i kościół grekokatolicki (temat 38) 

 

O grekokatolikach już wspominałam na wcześniejszych katechezach w 

szkole. Na historii  również wspominaliście o unii brzeskiej, warto 

zapamiętać i zapisać następujące zdania w zeszycie: 

 

W 1596 roku została zawarta unia miedzy katolikami i prawosławnymi 

w Brześciu. Jednak nie wszyscy prawosławni ją zaakceptowali. 

Grekokatolicy uznali zwierzchnictwo papieża i katolickie prawdy 

wiary, ale zachowali liturgię i zwyczaje prawosławne. 

 

Więcej przeczytaj na str. 123 - charakterystyka obrządku bizantyjsko-

ukraińskiego. 

Zachęcam do obejrzenia filmiku o: Kostomłoty ostatnia parafia 

katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounicka) 

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

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

Podręcznik,  
Elżbieta 
Karczewska 

8. Słowa jak klucze. 

 

Podsumowanie pracy 
w roku szkolnym 
2019/2020 

*Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi 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. 

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


 


