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. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 29.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Figury środkowosymetryczne. 
Cele: Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Na podstawie opracowania a także podręcznik str.273 wykonaj w zeszycie 

notatkę. 
Spróbuj rozwiązać 4 wybrane zadania ze str.274 - 275 

10 min 
8.00-8.10 

2. 29.05.202
0 r. 

EDB Temat lekcji:  Inne zagrożenia zdrowia i życia. Zawał serca, udar mózgu, napad 
padaczkowy , utonięcia – pierwsza pomoc 
Cel: Zapoznanie uczniów z prostymi i skutecznymi sposobami niesienia pierwszej 
pomocy poszkodowanym w typowych sytuacjach (w domu, szkole, podczas 
wypoczynku, przy pracy itp.) 
Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika str. 67-69;  oraz 72, wejść na 
poniżej podane linki do epodręczników, a także  obejrzeć filmy związane z tym 
tematem. 
https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-
z-bolem-w-klatce-piersiowej/D14dEHFK1 
Zawał serca – pierwsza pomoc 
https://www.youtube.com/watch?v=4jhHqooUXCo 
Udar mózgu – pierwsza pomoc 
https://www.youtube.com/watch?v=eqiRyYyBziA&t=133s 
Napad padaczkowy – pierwsza pomoc 
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_2hIYLmQQ 
https://epodreczniki.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DcQtsA5Ue                                 
Pomoc tonącym                                                                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=IU-7Em-Fwuc 
 
 
Zapisać w zeszycie notatkę w punktach: / każdy z punktów proszę rozwinąć/ 

1. Objawy zawału serca –  

2. Pierwsza pomoc przy podejrzeniu zawału serca - 

3. Objawy udaru mózgu - / wykorzystując schemat FAST / 

4. Pierwsza pomoc przy podejrzeniu udaru mózgu – 

5. Pierwsza pomoc przy napadzie padaczkowym –  

6. Przyczyny utonięć – ( pkt. 1 epodręcznika) 

7. Pierwsza pomoc tonącym -  (pkt. 2 epodręcznika  INSTRUKCJA krok po 

kroku) 

     Uwaga! To ostatni temat z tego rozdziału, za tydzień tj.  05.06.2020r. SPRAWDZIAN 
Bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć notatki i zadania  na  naszą grupę na messengerze, 
albo na priv bądź na pocztę e-mail alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  
29.05.2020r. 

 
Życzę przyjemnej nauki  

 

 

3.  29. 05. 
2020 r. 

Język polski 
  

Temat: Język w stanie podejrzenia.  
Cel: Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu poetyckiego. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj  informacje o Stanisławie Barańczaku na s. 340 w podręczniku. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - mail.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie  discord. 
5. Przeczytaj wiersz „Określona epoka” i  odpowiedz ustnie na pytania 

postawione pod wierszem. 
6. Napisz w zeszycie notatkę i uzupełnij. 

Połącze

nie on-

line od 

godziny 

09.40 

do 

10.10.  

 

https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/D14dEHFK1
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https://www.youtube.com/watch?v=4jhHqooUXCo
https://www.youtube.com/watch?v=eqiRyYyBziA&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_2hIYLmQQ
https://epodreczniki.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DcQtsA5Ue
https://www.youtube.com/watch?v=IU-7Em-Fwuc
mailto:alaszkola20@gmail.com


 
 

4.  29. 05. 
2020 r. 

Język polski 
 

Temat: Głos pokolenia. 
 
Cel: Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu poetyckiego. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email.  
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
4. Przeczytaj wiersz „My z II połowy XX wieku” na s. 344 w podręczniku. 
5. Wykonaj pisemnie zadanie 5. ze s. 345 w podręczniku. 
6. Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela.  

Połącze

nie on-

line  

od 

godziny 

10.40 

do 

11.10.  

5. 29.05.202
0 

Język 
angielski 

Temat: A vet treats pets and other animals. 

Cele lekcji: powtarzamy słownictwo związane z pracą; zwroty dotyczące planów i 

marzeń. . 

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

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz.11.40 

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

Podręcznik str. 99 (Get fit for Functions). 

Zeszyt ćwiczeń str. 117, ćw.1 i 2 (more Functions). 

Zeszyt ćwiczeń str. 179 (praca). 

20 min. 
 

 
6. 

 
29.05.202

0 r. 

 
Wychowan
ie fizyczne 
(dziewczęt

a) 

 
Proszę wejść w poniższy link i rozwiązać test.  
https://wordwall.net/pl/resource/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-
sporcie 
 
Poniżej wersja do wydruku. 
https://wordwall.net/pl/print/967933/wychowanie-fizyczne/test-wiedzy-o-sporcie 
  
Po wykonaniu testu robimy zdjęcie i wysyłamy na grupę na Messenger. 

 

 
6. 

29.05.202
0 r. 

Wychowan
ie fizyczne 
(chłopcy) 

 
Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z prowadzącym wykonywać 
poszczególne elementy testu. 
 
5 element testu „Wytrzymałość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=fqBYJAC0zscVcBgqikenZ5TV4AHAcFQ0W2xYiWMU
sAtQOiognN 
 
6 element testu „Mięśnie brzucha” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=TZXKawOIIVEy4NghHSW8DgFTnQm6zFU7iJH7t9laj
RE8VUvJvO 
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