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Wtorek 05.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

 
1. 

 
05.05. 
2020 r. 

 
Język polski 
 

 
Temat: Śpiew z pożogi. K.K. Baczyński „Elegia o ... [chłopcu polskim]. 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego; 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj w podręczniku informacje o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim na 

s. 297 i zapisz notkę biograficzną. 
3. Pobierz materiały wysłane na e-mail.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
5. Napisz notatkę w zeszycie i uzupełnij.  

Wykonaj zadania na s. 135 -137 w zeszycie ćwiczeń.  

 
Połączenie 
z uczniami i 
nauczyciele
m na 
Discordzie 
od 8.00do 
8.40. 
 

 
2. 

 
05.05.2020
r. 

 
J. niemiecki 

 
Temat: Das war eine Reise nach Wien. / To była podróż do Wiednia. 
 
Cel: ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego, ćwiczenie odpowiadania na pytania w 
czasie przeszłym Perfekt. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Przeczytaj tekst /wpis na blogu, z podręcznika str.84/12a. Następnie 

zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania pod tekstem. Uwaga, przypomnij 

sobie zaimki pytające na W!, dzięki temu będziesz wiedzieć, jakich 

informacji szukać w tekście. Zwróć uwagę na formy przeszłe czasowników 

w pytaniach – to one nadają znaczenie w pytaniach, np. gemacht od 

machen/robić: Gdzie Richard zrobił/spędził urlop? 

Wo? – gdzie? 
Mit wem? – z kim? 
Wie? – jak? 
Was? – co? 
Wohin? – dokąd? 
 
1.Wo hat Richard Urlaub gemacht?       (Gdzie Richard zrobił/spędził urlop?) 
– Richard hat in Wien Urlaub gemacht.   (Richard w Wiedniu spędził urlop.) 
2.Mit wem… 
 

3. Przetłumacz zwroty z tekstu, dopasowując do nich następujące słowa:  

ziemia, startować, lądować, kontrola bezpieczeństwa, półtora godziny, lot, szybkie 
połączenie 

der Flug –  
die Erde – 
 die Sicherheitskontrolle –  
anderthalb Stunde -    
landen –  
starten –  
schnelle Verbindung –  
 
Przepisz wszystkie zwroty i ich tłumaczenia do zeszytu! 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg 
planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

 
15 min na 
messenger 

 
3.  

05.05.2020
r. 

 
Geografia 

Temat: Ludność i gospodarka Australii. 
 

 
20min 



Cele: Poznanie rozmieszczenia i zróżnicowania ludności Australii- wskazanie ich 
przyczyn. Poznanie charakterystycznych cech gospodarki australijskiej 
gospodarski. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. W oparciu o wiadomości z podręcznika i mapy ogólnogeograficznej 
wyszukaj informacje dotyczące zróżnicowania gęstości zaludnienia, 
rozmieszczenia ludności, cechy największych miast tego kraju. 

2. Wykonaj zadanie 2,3 z zeszytu ćwiczeń str. 75-76. 
3. Z treści podręcznika str. 164-165 oraz diagramu, map gospodarczych 

wykonaj zadanie 4,5,6 w zeszycie ćwiczeń str.76-77. 
Wymień najważniejsze cechy gospodarki Australii uwzględniając rolnictwo, przemysł 
i usługi. Zdjęcie z odpowiedzią przesłać na e-maila jan.slimak@vp.pl  
 

4.  05.05.2020
r. 

Matematyka Temat: Pole koła – rozwiązywanie zadań. 
Cel: Uczeń oblicza pole koła o danym promieniu i średnicy, oraz promień i średnicę 
koła o danym polu koła. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj w zeszycie 4 wybrane zadania z podręcznika str. 239 – 240. 

Analiza zadań na platformie Classroom.   
 

10 min 
10.40-10.50 

5. 05.05.2020
r. 

Informatyka  Temat: 4.2. Fraktale w Scratchu i w Pythonie. 

 

Cel: poznanie sposobu rysowania drzewa binarnego w Scratchu i 

Pythonie, 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Otwieramy podręcznik na str. 119 i zapoznajemy się z 

definicją: czym są Fraktale. 

3. Pobieramy ze strony 

https://scratch.mit.edu/download/scratch2 i instalujemy na 

swoim komputerze lub logujemy się na konto online: 

https://scratch.mit.edu/, które zakładaliśmy w klasie 6, kto 

go nie pamięta tworzy nowe konto. (7 min) 

4. Pobieramy program Python 3.7.4:  

https://filehippo.com/pl/download_python/ i instalujemy 

na komputerze. (7 min) 

5. Otwieramy program Scratch i tworzymy dwa scrypty str. 

120 rys. 2 i str. 121 rys 3. Zapisujemy projekt jako 

„Drzewo Binarne……( np. Julii) ”. 

6. Uruchamiamy program Python i również tworzymy w nim 

projekt wg rys, 2 i 3 po prawej stronie. Zatwierdzamy 

projekt klawiszem F5 lub Run module i podobnie 

zapisujemy jak poprzednio. 

 

Gotowe zapisane pliki w tych programach wysyłamy do 

mnie na priv. 
 

 

 
6.  

 
05.05.2020
r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Zachęcam do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła   
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_
klasa_V-VI.pdf 
 
Proszę wejść w poniższy link i przeczytać artykuł . 
https://www.doctormed.pl/info/dieta/otylosc/ 
 
 

 

7. 05.05.2020 Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

Wzmacniamy  odporność naszego organizmu . 
 Proszę wejść w link i obejrzeć film. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kXPopLIf5L8&t=274s 
 

 

mailto:jan.slimak@vp.pl
https://scratch.mit.edu/download/scratch2
https://scratch.mit.edu/
https://filehippo.com/pl/download_python/
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf
https://www.doctormed.pl/info/dieta/otylosc/
https://www.youtube.com/watch?v=kXPopLIf5L8&t=274s


 
 

 
6. 
i 

7. 

 
05.05.2020
r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat:  Doskonalimy prawidłową technika biegu - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać ćwiczenia 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=gfSctAuLZQ2SL9iuyiMq3uRtv6XkchXRdKk9c2V3sL
a89fSW1U 
 
Zachęcam również  do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to 
już 6 zestaw 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_k
lasy_VII-VIII.pdf 
 
 
2.Temat: Nauka rzutu oszczepem - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film dotyczący metodyki nauczania rzutu 
oszczepem 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sSmjZiTK7u8 
 
 
 

 

8. 05.05.2020
r. 

Zajęcia 
wyrównawcz

e 

Ponieważ już zbliża się egzamin ósmoklasisty rozpoczynamy rozwiązywanie 
przykładowych arkuszy. 
Temat zajęć: Arkusz na rozgrzewkę (arkusz zostanie przesłany na platformie) 

 

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=gfSctAuLZQ2SL9iuyiMq3uRtv6XkchXRdKk9c2V3sLa89fSW1U
https://ewf.h1.pl/student/?token=gfSctAuLZQ2SL9iuyiMq3uRtv6XkchXRdKk9c2V3sLa89fSW1U
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_VII-VIII.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_klasy_VII-VIII.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sSmjZiTK7u8

