
Klasa 8a 

Nazwa przedmiotu : język  polski 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

wysyłanie na bieżąco wiadomości przez 

pocztę służbową, platformę Google Suite 

oraz monitorowanie odczytywania 
wiadomości przez rodziców 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b)od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  
 

a) 1)Rozprawka- ćwiczenia utrwalające. 
( usprawnienie umiejętności budowania 

argumentów i tezy) 
 
b) 1) Motywy literackie i ich realizacje w 

lekturach obowiązkowych 
( typowe tematu rozprawek- tworzenie 

planu rozprawek, tworzenie argumentów do 

tematu, przykłady literackie) 
 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

Prowadzenie konsultacji na bieżąco w miarę 

potrzeb poprzez dziennik elektroniczny oraz 

platformę 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

a. Future Continuous – czas Future 

Continuous. 

b. Making plans and future arrangements – 

tworzenie dialogów o planach na najbliższą 

przyszłość. 

Formal and informal communication – 

zwroty i wyrażenia stosowane w 

formalnych i nieformalnych 

wypowiedziach pisemnych. 
Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5. 
 

Nazwa przedmiotu: język niemiecki 

Klasa 8a filia,  
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

Poprzez dziennik elektroniczny, 

platformę Google Classroom – według 

potrzeb 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 15.04 – 17.04 br., 

b. od 20.04 – 24.04 br., 

 

Geburtstag auf der Eisbahn – 

czynności czasu wolnego, dyscypliny i 

sprzęt sportowy, 
- czasowniki modalne (können, wollen, 

müssen), 
wyrażenie zum + rzeczownik 

odczasownikowy, 
czas przeszły Perfekt – c.d. 

 



 

Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

Na bieżąco przez dziennik 

elektroniczny oraz platformę 

Google Suite  
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

Bunty społeczne w latach 1968 

i 1970. 

PRL pod rządami Edwarda 

Gierka. 

Narodziny opozycji 

politycznej. 

                           

Nazwa przedmiotu: biologia 

Klasa 8af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach 

pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach 

pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Cechy populacji 

b) Konkurencja 

Prezentacja interaktywna w 

trakcie przygotowań 

 

 

Nazwa przedmiotu: chemia 

Klasa 8af 

3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny - 

dostępność w godzinach 

pracy 

Platforma Google Suite - 

dostępność w godzinach 

pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 
b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Kwasy karboksylowe ( 

kwas etanowy i metanowy) 

b) Kwasy karboksylowe - 

właściwości chemiczne 

20.04 (pn) godz.11:30 -

zajęcia online 



 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu: Matematyka klasa VIII af 

 
3) 

Proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 
rodzicami 

 Poprzez Google Suite. 
Terminy konsultacji: w środy i 
zgodnie z potrzebami. 

4) zakres treści nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia 
b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

15.04 Równania-powtórzenie 
wiadomości 
16.04 Rozwiązywanie arkusza CKE 
20.04 Długość okręgu 
22.04 Ćwiczenia w obliczaniu 
długości okręgu 
23.04 Pole koła 

 

Nazwa przedmiotu: Fizyka klasa VIIIaf 

3)  Proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami  Poprzez Google Suite 
Terminy konsultacji: 
W czwartki i zgodnie z 
potrzebami 

4) Zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach innych zajęć w 
poszczególnych oddziałach 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia 
b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia 

16.04 Żródła światła 
21.04 Zastosowanie żródeł 
światła 
23.04 Odbicie światła 
24.04 Odbicie światła 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

Klasa VIII a 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i 

rodzicami 
 

kontakt przez dziennik 
elektroniczny , służbowy email na 
platformie googlesuite 
poniedziałek-wtorek 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br. 

 
21 kwiecień – Rdzenni mieszkańcy 
Ameryki  

 

 

  Nazwa przedmiotu: informatyka 

Klasa VIII 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
 za pośrednictwem 

platformy Google Suite 



- dziennika 
elektronicznego 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

-Ucz się w sieci - Akademia 
Khana 
- Ucz się i rozwijaj 
zainteresowania w sieci 

 

Nazwa przedmiotu:  edukacja dla bezpieczeństwa 

Klasa VIII af 
3) proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

 
W czasie godz. pracy i w miarę 
możliwości potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b. od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

17.04.20 Bezpieczeństwo 
państwa. 
24.04.20 Polska a 
bezpieczeństwo 
międynarodowe. 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa …V, VI,VII,VIII…. 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Konsultacje z rodzicami lub uczniami codziennie  
w godzinach pracy oraz dodatkowo w zależności 
od potrzeby rodzica lub ucznia przez dziennik 
elektroniczny , za pośrednictwem Google Suite 
lub telefonicznie. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

 

 

 

 

 

a)od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

        

 

 

       b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.         

 

W zdalnym nauczaniu wych. fiz. należy wziąć pod 
uwagę wszystkie 4 obszary nauczania tj. 

1. rozwój fizyczny i sprawność fizyczna,  
2. aktywność fizyczna, 
3. bezpieczeństwo w aktywności fizycznej, 
4. edukacja zdrowotna, 
w zakresie wiedzy ucznia, zgodnie  z 
treściami podstawy programowej. 

Nadal propozycja indywidualnych ćw. 
gimnastycznych rozciągająco- wzmacniających 
wg. zalecenia z końca marca- 3 razy po 15 min 
 w tygodniu. 
W zakresie wiedzy ucznia- Idee starożytnego i 
nowożytnego ruchu olimpijskiego. 
 

 

      Imię i nazwisko nauczyciela: Kinga Tymińska 

 

Nazwa przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie 

Klasa 8 



3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 
Na bieżąco za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego i platformy G Suite. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

a) Prezydent i Rada Ministrów 
b) Władza sądownicza 
. 

                                                                                                                                                                


