PLAN PRACY DLA KLASY VIIIa
od dnia 26.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
Wychowawca klasy: Małgorzata Mazur - Włodek

Czwartek - 26.03.2020 r.

Religia
Temat lekcji: 23. „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”
Cele lekcji
Przypomnienie i pogłębienie treści trzeciego przykazania Dekalogu.
Polecenia dla uczniów:
Proszę uważnie przeczytać katechezę z podręcznika str. 75 – 77. Dla tych co
podręcznik zostawili w szkole w załączniku umieszczam tekst katechezy.

Proszę uważnie przeczytać katechezę, a następnie na karcie pracy, która jest w załącznikach
wykonać następujące zadania.
Zadanie nr 1 Wypisz argumenty potwierdzające, że nie możną być jednocześnie
człowiekiem wierzącym i niepraktykującym.
Zadanie nr 2. Wypisz święta nakazane, w których obowiązkowo uczestniczymy we Mszy
św.
Zadanie 3. Ułóż plan niedzieli chrześcijanina.

Uzupełnij załącznik i karty pracy. W karty pracy czyli ćwiczenia wpisz notatkę.
Notatka
W trzecim przykazaniu Dekalogu Pan Bóg nakazuje odpowiednie przeżywanie dni
świątecznych. Dla katolików są nimi każda niedziela oraz najważniejsze uroczystości roku
liturgicznego. W te dni Pan Bóg zaprasza nas szczególnie do udziału we Mszy Świętej,
modlitwy i odpoczynku.

Proszę
uzupełnione
zadania
wysłać
na
adres:
katechetabircza@gmail.com
Proszę uzupełnić te same zadania w kartach pracy i wpisać w nie
notatkę.

Geografia
Temat: Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – światowa potęga gospodarcza.
Cele:
1. Na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnienie przyczyny rozwoju technopolii oraz jej
znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
2. Określenie roli Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej na podstawie danych
statystycznych.
3. Wyjaśnienie przyczyn i ocenienie zjawiska marnowania się ogromnych ilości pożywienia na
przykładzie Stanów Zjednoczonych
Polecenia dla uczniów:
1. Zapis tematu z w zeszycie.
2. Przebieg lekcji według https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa---swiatowapotega-gospodarcza/DnH3TmLon + postaraj się uzupełnić wskazane tam zadania .
3. Dla chętnych – uzupełnienie karty pracy pt. Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – światowa
potęga gospodarcza (wydruk lub zapis odpowiedzi w zeszycie) i wysłanie zdjęcia lub screenu na
adres mailowy grzegorzpiwowarczyk84@gmail.com (również kontakt w razie pytań do lekcji
i zadań – proszę podać w treści imię i nazwisko, przedmiot klasę oraz temat).
Biologia
Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.
Cel: Scharakteryzowanie nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych, wykazanie różnicy
między symbiozą a protokooperacją, między mutualizmem a komensalizmem, omówienie różnych
przykładów nieantagonistycznych oddziaływań między gatunkami.
Polecenia dla uczniów:
1.
2.
3.
4.

Zapis tematu z w zeszycie.
Przeczytaj treść lekcji ze str. 111- 115.
Odpowiedz w zeszycie na zad.1-3 z końca lekcji.
Wykonaj zadania do tematu lekcji w zeszycie ćwicz

Język polski
Temat: Zapiski z lektury „Qvo vadis”.
Cele: uczeń zna treść lektury, potrafi czytać ze zrozumieniem.
Polecenia dla uczniów:
Uzupełnij dowolne zadania z karty pracy. W razie trudności wróć do tekstu lektury.

Język niemiecki
Temat: ” Zur Schule fahre ich….”- do szkoły jadę….
Cele: Uczniowie nauczą się nazywać środki transportu i używać przyimków ”nach” i „zu”.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapoznaj się ze zwrotami w tabelce „Womit fährst du/fährt ihr zum/zur/nach…. ?
(podręcznik str.77)
2. Przypomnij sobie o odmianie rodzajnika z III przypadkiem.
3.Wypełnij kartę pracy.

Fizyka
Temat lekcji: Światło i jego wła
Cele: wymienia źródła światła; posługuje się pojęciami: promień świetlny, wiązka światła, ośrodek
optyczny, ośrodek optycznie jednorodny; ilustruje prostoliniowe rozchodzenie się światła
w ośrodku jednorodnym; podaje przykłady prostoliniowego biegu promieni światła w otoczeniu
opisuje rozchodzenie się światła w ośrodku jednorodnym opisuje światło jako rodzaj fal
elektromagnetycznych; podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni.
Polecenia dla uczniów:
Proszę obejrzeć filmik, link poniżej a wszystkiego się dowiesz:
https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ
Proszę uzupełnić ćwiczenia z tematu tej lekcji ( jeśli ktoś nie ma ćwiczeń w wersji papierowej
w zał. jest plik:
Zeszyt-cwiczen-klasa-8.pdf
Dodaję też odpowiedzi do ćwiczeń, proszę korzystać z nich tylko wtedy gdy ktoś nie będzie znał
odpowiedzi do zadań lub w celu sprawdzenia poprawności ćwiczeń. Plik:
Odpowiedzi-do-cwiczen-klasa-8.pdf

Matematyka
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o liczbach rzeczywistych.
Cele: Na dzisiejszej lekcji powtórzę i utrwalę działania na liczbach rzeczywistych ze szczególnym
uwzględnieniem działań na potęgach ( mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku,
mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie oraz potęgowanie potęgi) .
Polecenia dla uczniów:
1.W ramach powtórzenia z klasy 7 i 8, korzystając z materiału nr 1 wpiszę do zeszytu prawa
na potęgach:
Materiał nr 1
1. Aby utrwalić prawa na potęgach proszę wykonać zadania 1 a-h, 2 a, b oraz 3 a, b, c:
Materiał nr 2

Piątek, 27.03.2020 r.
Chemia:
Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych
Cel : poznanie pojęcia grupa karboksylowa, kwas karboksylowe
Polecenie dla ucznia :
1. Zapisać temat
2. Pojęcie grupa karboksylowa - składa się z atomu węgla, 2 atomów tlenu i wodoru - COOH
3. Kwasy karboksylowe - pochodne alkenów i grupa karboksylowa
CH4 HCOOH - kwas metanowy (mrówkowy)
C2H6 CH3COOH - Kwas etanowy (octanowy)
Zapamiętać wzór grupy karboksylowej, kwasu mrówkowego i octowego.
Język polski
Temat: Trudna decyzja. Ursula Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”.
Cele: uczeń potrafi odtworzyć wydarzenia w porządku chronologicznym, wyjaśnia przesłanie
utworu, zna cechy literatury fantasy.
Polecenia dla uczniów:
1. Przeczytaj tekst str. 177 – 180.

2. Zapisz w zeszycie chronologiczny plan wydarzeń do tekstu.
3. Zastanów się, jakie przesłanie zawiera.

Wiedza o społeczeństwie
Temat: Sądy i trybunały.
Cele: uczeń wie, jaka jest rola sędziów, zna hierarchię sądów polskich.
Polecenia dla uczniów:
1. Przeczytaj temat z podręcznika str.146 – 149.
2. Wykonaj pisemnie zadanie 1 ze str. 150.

Język angielski
Temat: Czytanie ze zrozumieniem: The Museum of Childhood.
Cele lekcji: rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem, korzystanie ze źródeł
anglojęzycznych, formułowanie prostej rekomendacji
Polecenia dla uczniów:
1. Praca nad tekstem ćw.2/str. 78 (podręcznik). Przeczytaj tekst nr 1 i tekst nr 2 oraz wykonaj
polecenia. Odpowiedzi prześlij w wiadomości na Facebooku.
2. Znajdź na internecie ciekawe muzeum oferujące wirtualne zwiedzanie. Obejrzyj to muzeum
w formie wirtualnego spaceru, a następnie napisz krótki tekst polecający/odradzający koleżankom
i kolegom zwiedzanie tego muzeum. Wypowiedź tę umieść w formie postu na grupie
Facebookowej
Historia
Piątek 27.03.2020 r. i wtorek 31.03.2020 r.
Temat :Stalinizm w Polsce
Cele: Zasady ustrojowe państwa polskiego sformułowane w małej konstytucji
Podręcznik str.160 – 166
Polecenia dla uczniów:
1.Jakie były zasady ustroju państwa przez małą konstytucję?
2. Dlaczego komuniści zlikwidowali legalną opozycję?
3.Zastanów się co to jest stalinizm w Polsce?
4.Plan sześcioletni – przedstaw cele i następstwa

4. Wybierz sobie 1 pytanie i daj odpowiedź.

