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. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczo

ny                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 26.05.202
0r 

Religia Temat: Zasady moralne w życiu człowieka. 
Cel lekcji: Ukazanie podstawowych zasad moralnych, obowiązujących wszystkich ludzi. 

 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu(str. 50) 
- przeczytanie treści katechezy, 
- przepisz treść „zapamiętaj”, 
 

- Modlitwa: Prośba o dobre i zdrowe sumienie „ojcze nasz…” 

 
 
 

10 minut 

2. 26.05. 
2020 r. 

Historia 
8 b 

Temat: Polska w NATO i UE. 
 
 Cel: poznanie przyczyn i skutków przystąpienia Polski do NATO i UE. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.253 - 256.  

3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez Messenger. 
4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając daty przystąpienia Polski do 

NATO i UE. 

 

15 min. 

3.  26.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Figury osiowosymetryczne. 
Cele: Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne 
Polecenia: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Przeczytaj notatkę na str.264 i na jej podstawie napisz jaką figurę nazywamy 

osiowosymetryczną. 
3. Obejrzyj opracowanie: https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8  
4. Wykonaj zadanie 2,7,8 str.266 i 9 str,267 

 
 

10 min 
9.40-9.50 

 
4.  

 
26.05.202
0 

 
j. niemiecki 

 
Temat: Ihm geht es nicht gut. / Jemu coś dolega. 
 
Cel: informowanie o stanach chorobowych innych osób. Przypomnienie odmiany 
zaimka osobowego w celowniku. Utrwalenie odmiany rodzajnika określonego w 
celowniku. 
 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat w zeszycie. 
2.Posłuchaj i słuchając czytaj dialog w podręczniku s.95/7a. Nagranie 53 do posłuchania 
pod linkiem:  http://www.chmura.klett.pl/books/magnet-smart-2-kl-vii-viii-podrecznik . 
Zwróć uwagę na to, jak młodzi ludzie opowiadają tutaj o samopoczuciu swoich kolegów. 
 
Następnie przypomnij sobie odmianę rodzajnika określonego w celowniku i zwróć 
uwagę na podobieństwa, mogące pomóc w zapamiętaniu odmiany zaimka osobowego 
w tym samym przypadku:  (przepisz poniższe do zeszytu) 
 
liczba pojedycza: 
I przypadek-mianownik- III przypadek-celownik  
 
DER/mein/er   -    DEM/meinem/ihm 
DIE/meine/sie   -  DER/meiner/ ihr 
DAS/mein/es    -   DEM/meinem/ ihm 
 

15 min na 
messenger 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8


liczba mnoga: 
I przypadek-mianownik: DIE / meine / sie 
III przypadek-celownik: DIE / meine / sie 
 
pozostałe zaimki osobowe: 
I   III 
wir(my) - uns (nam) 
ihr(wy) - euch(wam) 
 
Pamiętamy, że mein/dein/sein... to zaimki dzierżawcze, czyli takie, które określają 
przynależność do kogoś, czegoś. Er/sie/es to zaimki w mianowniku, a: ihm/ihr/ihm to 
odpowiadające im zaimki w celowniku  i tłumaczone: jemu/jej/jemu 
 
W pytaniu: „Wie geht es deinem Freund?” używamy właśnie celownika, jeśli chodzi o 
gramatykę, a to zdanie tłumaczymy: „Co dolega twojemu przyjacielowi?” Zawsze 
musimy pamiętać i wiedzieć, jakiego rodzaju jest rzeczownik, wtedy dopasujemy 
końcówkę, wskazaną powyżej kolorami. A odpowiedź na powyższe pytanie jest 
następująca: „Ihm geht es nicht gut.”/ „Jemu nie dzieje się najlepiej”. 
 
1.Ćwiczymy wypowiedzi według powyższej gramatyki: 
-Wie geht es deinem Opa? 
-___Meinem Opa / Ihm____ geht es nicht gut.  ___Ihm__ tut der Kopf weh. 
 
-Wie geht es deinem Bruder? 
-____________ geht es schlecht. ____________ tut der Hals weh. 
 
-Wie geht es deiner Schwester? 
___________ geht es schlecht. ____________ tun die Zähne weh. 
 
-Wie geht es deinem Kind? 
___________ geht es schlecht. ____________ tut der Bauch weh. 

Wunderbar :) Świetnie! 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg planu 

VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

5.  26. 05. 
2020 r. 

Język polski Temat: „My z II połowy XX wieku”. 
a. Odczytaj wiersz M. Hillar na str. 344 w podręczniku.  

b. Napisz, w czyim imieniu wypowiada się podmiot liryczny i zacytuj fragment 

charakteryzujący osiągniecia czasów, o których mówi.  

c. Nazwij uczucia wyrażone w ostatniej zwrotce (wykonaj zad. 3 str. 344). 

d. Odpowiedz na pytania zawarte w zad. 4 str. 344.  

 

 

 
6.  

 
26. 05. 
2020 r. 

 
Wychowan
ie fizyczne 
(dziewczęt

a) 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=qKcs3RVSAnleG6TeShqAMC3NMdw6ZkjPjQtuKnn6Z5
L6VetDYD 

 

 

7. 26. 05. 
2020 r. 

Wychowan
ie fizyczne 
(dziewczęt

a) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
https://ewf.h1.pl/student/?token=3tnPd8kSPunejsb6Cu8EOpS1zViaOIfytPlcyHA80Xey1f
HRXm  
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 

 
6. 
i 

7. 

 
26. 05. 
2020 r. 

 
Wychowan
ie fizyczne 
(chłopcy) 

 
Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                     
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to już 9 zestaw 
ćwiczeń. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_9_szkoly_podstawowe_klas
y_VII_VIII.pdf 
 
WF online w domu – ćwiczenia „Ruletka” 
Wejdź w poniższy link i wykonaj ćwiczenia 
 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-
ćwiczenia 
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Test sprawności fizycznej  K. Zuchory 
 
Polecenia dla uczniów   
Film pokazujący  wszystkie  elementy  testu Zuchory 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=XxJw2MYcWmM4MK6gS1s6rrvizGH0qmPqsqg0X4hA
o8KEJyRAq1 
 
Omówienie i pokaz poszczególnych  elementów  testu Zuchory. Rady, dzięki którym 
uczeń będzie mógł lepiej wykonać ten test. 
 
1 element testu „Szybkość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=zPjaXNYJwkDifnxbAYCZybNIr4jHLBc2gMxRAxrYoP9G
WuCXEF 
 
 
2 element  testu „Skoczność” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=9nAZ773K207VS0mC6ZZtorhwwNek7XhufNHAcWNQ
nDekzULedt 
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