
TYGODNIOWY PLAN PRACY DLA KLASY 8 
OD 30 marca 2020 r. DO 3 kwietnia 2020 r. 

 
PODZIAŁ GODZIN DLA KLASY 8  
 

Określenie formy sprawdzania "zadanie domowe z podanego materiału" oznacza, że 
poszczególni nauczyciele w kontaktach z zespołami klasowymi określą do kiedy, w jakiej 
formie trzeba zadanie wykonać, przekazać i jak będzie oceniane. 
 

 

Klasa Zajęcia 
edukacyjne 

Zadania  
do wykonania 

Formy 
sprawdzania 

Dyżur 
nauczyciela 

Uwagi                       
o realizacji 

8  
Język polski 

1.Próbny egzamin ósmoklasisty   z języka 
polskiego. 
 
 

2. Spotkanie po próbnym egzaminie 

ósmoklasisty   z języka polskiego: omówienie 

zadań egzaminacyjnych, wymiana poglądów  i 

spostrzeżeń.                                                  

Zadania sprawdzane 
przez nauczyciela 
języka polskiego. 
 
 

W trakcie lekcji 
 
 
 
 
 
W trakcie lekcji 

 
 
 
 
 
 
Zajęcia na 
platformie 
zoom 

8  
Język angielski 

1. Pytania w mowie zależnej.                       
Podręcznik  str  168, 107 
 
2. Nauka i technika. Podręcznik  str  102-105 
 

Zadanie domowe                       
z podanego materiału. 

W trakcie lekcji   

8  
Matematyka 

1. Próbny egzamin ósmoklasisty  z matematyki. 
 
 
2. Powtórzenie -  sposoby rozwiązywania zadań 
tekstowych. 

Zadania sprawdzane 
przez nauczyciela 
matematyki. 
Zadanie domowe                       
z podanego materiału. 

W trakcie lekcji 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zajęcia na 
platformie 
zoom 
 
 
 

8  
Język niemiecki 

 
Kierunki  świata. 
 

Zadanie domowe                       
z podanego materiału 

 
Piątek  8.00-9.40 

 

8  
Geografia 

 
Temat: Ameryki – utrwalenie wiadomości 

Zadanie domowe                  
z podanego materiału. 
Termin wykonania 
podawany na bieżąco 
przez DE wraz                 
z przesłanym 
zadaniem. 

 
Wtorek 9:55 – 
10:40 

 
 

8 Historia  Polska w latach 70. 
Zeszyt ćwiczeń  str. 82-83 
 
 

poczta   

8 wos Podsumowanie - rozdział IV. 
Zeszyt ćwiczeń str.100-101 
 
 

poczta Czwartek        
Godz. 11.00-15.00 

 

8  
Informatyka 

Tworzenie strony internetowej.                                    

Przeczytaj lekcję w podręczniku na stronie 210 i 

211.                                                                                   

Pomocna będzie strona:  

https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=68           

Wykonaj  ĆWICZENIE 1 ze strony 211                  

Napisz w edytorze tekstu jakie zauważyłeś 

różnice miedzy tymi stronami i prześlij plik do 

Pracę należy przesłać 

na pocztę 

elektroniczną 

nauczyciela 

do 7 kwietnia 

 
Wtorek  
12.00-13.00 

 
Informacja 
zwrotna od 
nauczyciela 

https://ebook.migra.pl/dlaucznia.php?book=68


nauczyciela. 

 

8  
Biologia 

 
Różnorodność biologiczna 
 

 W trakcie lekcji 
oraz                        
w pt-12.00-13.00 
 

Filmik na 
YouTube 

8 Chemia 1.Kwasy karboksylowe-ustalanie wzorów 
sumarycznych, strukturalnych. 
 
2.Kwasy karboksylowe-zadania. 
 

Notatka w zeszycie 
 

W trakcie lekcji 
oraz                           
w pt-12.00-13.00 
 

 

8 Fizyka Fale elektromagnetyczne c.d. 
 

Odpowiedzi ustne 

Praca domowa 

W trakcie lekcji  
oraz czwartek  
8.00-8.45 

Realizacja 
programu 
poprzez 
aplikację zoom 

8 Wych. fizyczne Trening na całe ciało. Wykonać ćwiczenia                 
z filmu. 

Krótkie filmy , zdjęcia 
 

Piątek  9.00-15.00 
 

 

8 Godz. wychow. Spotkanie po próbnym egzaminie ósmoklasisty 
– wymiana  spostrzeżeń. Jak wykorzystujemy 
czas spędzany w domu. 

 W trakcie lekcji Zajęcia na 
platformie 
zoom 

 

 

 

 


