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Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznacz

ony                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1 10.06.20
20 

Język 
angielski 

Temat: Questions in English. 

Cele lekcji: tworzenie pytań w różnych czasach. 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  Classroom Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń: 

str. 121-124 

str. 184 – End-of-year lessons. 

20 min. 
 

2. 10.06.20
20 

WOS Temat: Podatki i budżet państwa 
 

              Cel: Poznanie podstawowych pojęć związanych z systemem fiskalnym RP:  
                      podatki, budżet państwa, nadwyżka budżetowa, deficyt państwa 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z dowolnym tekstem wyjaśniającym pojęcia: 

podatki, budżet państwa, nadwyżka budżetowa, deficyt państwa 
2. Obejrzenie filmu edukacyjnego prezentującego powyższe zagadnienia  

ekonomiczne 
              3. W zeszycie  zapisać: 
                  - znaczenie pojęć wymienionych w punkcie 1: 
                    podatki,  
                    budżet państwa,  
                    nadwyżka budżetowa,  
                    deficyt państwa 
                  - kto opracowuje projekt ustawy budżetowej, a kto ją uchwala 

4. Film edukacyjny do obejrzenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXf
Rm9WU5Uw7kU1-rB&index=36&t=0s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DNO3mEN7XBU&list=PLH4DHtwTSWqXZdvt
XfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=31 
 

 

 

3.  10.06.20
20 

Matematy
ka 

Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych – zadania na dowodzenie oraz typu prawda -fałsz. 
Cele: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty . 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Spróbuj rozwiązać samodzielnie jak najwięcej zadań z przesłanego zestawu. 

Analiza  zadań na platformie i Messenger.   
 

15 min 
9.40-9.55 

 
4.  

 
10.06.20

20 

 
Chemia 

 
Temat: Skrobia – materiał zapasowy. 
 
Cel:  uczeń opisuje występowanie skrobi w przyrodzie, podaje wzór sumaryczny skrobi,  

projektuje doświadczenie pozwalające zbadać właściwości fizyczne skrobi,  

bada doświadczalnie właściwości skrobi,  

opisuje właściwości fizyczne skrobi, opisuje znaczenie i zastosowania skrobi. 

 

Polecenia dla uczniów: 

Mąka ziemniaczana, wytwarzana z ziemniaków i używana m.in. do zagęszczania potraw, 
zawiera ponad 80% skrobi. 

 
20 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=36&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=03uqi1hy3b8&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=36&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DNO3mEN7XBU&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=DNO3mEN7XBU&list=PLH4DHtwTSWqXZdvtXfRm9WU5Uw7kU1-rB&index=31


1. Przeczytaj tekst dotyczący skrobi w podręczniku na stronach 212 - 214.  

2. Zapisz w zeszycie wzór ogólny polisacharydów. 

3. Zastanów się jakie właściwości ma skrobia – cukier, który znajduje się  np. w mące 

ziemniaczanej. Zapoznaj się z doświadczeniem 45 w podręczniku na stronie 213. Zapisz 

w zeszycie przedmiotowym właściwości fizyczne i chemiczne skrobi.  

4. Obecność skrobi  można wykryć w różnych produktach spożywczych za pomocą 
jodyny. Pooglądaj doświadczenie „Wykrywanie skrobi” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ThJgt1cx66Y). Zapisz w zeszycie na czym polega 
reakcja charakterystyczna skrobi. 

5. Przeczytaj w podręczniku na stronie 216 jakie zastosowania ma skrobia. 

 

 
5. 

 
10.06.20
20 

 
Zajęcia z 
wychowa
wcą  

 
Temat: Depresja – cichy wróg nastolatków. 
 
Cel: zapoznanie uczniów z pojęciem depresji, jej przyczynami, objawami i skutkami. 
Polecenia dla uczniów: 
Połącz się z całą klasą i wychowawcą na platformie Discord o godzinie 12.40. 
 
 
 

Połączenie 
na 
platformie 
Discord od 
godziny 
12.40. do 
13.00  
 

6.  10.06.20
20 

J. polski 
 

Temat:  Trening przed egzaminem ósmoklasisty. 
 
Cel: powtórzenie wiadomości, doskonalenie umiejętności rozwiązywania różnego typu 

zadań egzaminacyjnych. 

 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - mail. 
3. Wykonaj wysłane na e-maila zadania.  
4. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie discord w celu 

omówienia wykonanych zadań. 
 

 

–  zadania 
analizujem
y na 
Discordzie  
od godz.  
11:40 do 
godziny 
12:25 
 

7.  10.06.20
20 

Religia Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 
 
Cel lekcji: Wyjaśnienie roli i znaczenia Uroczystości. 
Polecenia dla ucznia: 
- przywitanie się i potwierdzenie obecności, 
- zapisanie tematu, 
- krzyżówka z hasłem „BOŻE CIAŁO” 
-  mój udział i świadectwo, 
 
-  Modlitwa: suplikacja „Święty Boże… 

 
 

10 minut 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThJgt1cx66Y

