
Klasa 8af 
 

Wychowawca: Z.Rybak 
 

Nazwa przedmiotu: Matematyka klasa VIII af 
 
 3) Proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
Za pomocą dziennika elektronicznego i poprzez 
Google Suite. 
Terminy konsultacji: w środy i zgodnie z 
potrzebami. 

4) zakres treści nauczanych przedmiotów 
lub innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br., 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia 

br., 

26.03 Liczba Pi 
27.03 Zastosowanie liczby Pi w zadaniach 
30.03 Obliczanie długości okręgu 
1.04 Zastosowanie długości okręgu w zadaniach. 
2.04 Obliczanie promienia i średnicy okręgu. 
3.04 Pole koła. 
6.04 Obliczanie pola koła. 
8.04 Zastosowanie pola koła w zadaniach. 

 

Nazwa przedmiotu: Fizyka klasa VIIIaf 

3)  Proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 

Za pomocą dziennika elektronicznego i poprzez 
Google Suite 
Terminy konsultacji: 
W czwartki i zgodnie z potrzebami 

4) Zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach innych zajęć w 
poszczególnych oddziałach 

27.03 Żródła światła-przygotowanie referatu i 
odesłanie go. 
31.03 Odbicie światła. 
2.04 Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim. 
7.04 Ćwiczenia w sporządzaniu obrazów w 
zwierciadle płaskim. 

 

Nazwa przedmiotu: chemia 

Klasa 8af 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny - dostępność w 
godzinach pracy 
Platforma Google Suite - po samokształceniu 
w obsłudze platformy - dostępność w 
godzinach pracy 
 

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

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia 

br. 

Tematy zgodnie z podstawą programową 
kolejność i sposób przedstawienia 
dostosowany do formy on-line 



Nazwa przedmiotu: historia 

Klasa 8a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

- wysyłanie na bieżąco widomości przez dziennik 
elektroniczny, pocztę służbową, platformęGoogle 
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 26 marca do 27 marca br. 
b) od 30 marca do 3 kwietnia 

br.  
c) od 6 kwietnia do 10 

kwietnia br. 
 

 
Lekcję powtórzeniową "Świat w drugiej połowie 
XX wieku” 
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę z działu IV: 
"Świat w drugiej połowie XX wieku” 
„Postalinowska odwilż i mała stabilizacja” 
 
„Konflikt państwa z kościołem” 

 

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 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.,  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) First Conditional– utrwalanie wiadomości 
o pierwszym stopniu warunkowym, 
kształtowanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem. 

b) Whatareyougoing to do? – wyrażenie 
going to i czasownik will, wypowiadanie 
się na temat przyszłych planów i 
czynności. 
Future Continuous – czasFuture 
Continuous. 
Makingplans and futurearrangements - 
tworzenie dialogów o planach na 
najbliższą przyszłość. 

c) Formal and informalcommunication– 
zwroty i wyrażenia stosowane w 
formalnych i nieformalnych 
wypowiedziach pisemnych. 
DearJohn! – tworzenie wypowiedzi 
pisemnej. 

 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: Biologia  

Klasa 8a,  
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Jak wyżej 

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

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a. Cechy populacji 
b. Konkurencja 

 

Nazwa przedmiotu: j. 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 25 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

Miejsce zamieszkania, życie prywatne, nauka 
technika, sport 
- opisywanie miejsca i określanie położenia, 
informowanie o wydarzeniach z przeszłości 
wydawanie poleceń, nazwy dyscyplin, obiektów, 
sprzętów i imprez sportowych 
- odmiana rzeczownika (celownik ,biernik), tryb 
rozkazujący, czas przeszły Perfekt 

 

Nazwa przedmiotu: j. polski 

Klasa  8a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny 

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

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br. 
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

26-27.03. 
1.Powtórka z lektur „Quo vadis” i „Pan Tadeusz” 
-Prezentacja multimedialna 
2.Liczebnik i zaimek- powtórzenie 
 
30.03-03.04 
1.Przysłówek , przyimek, spójnik 
2. Części zdania 
4. Zdania złożone współrzędnie 
5. Zdania złożone podrzędnie 
 
30.03-03.04 
1. Mowa zależna , mowa  niezależna 
2. Krótkie formy wypowiedzi 
3. List/list motywacyjny/cv/podanie 
 

 



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 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 8 kwietnia br 

a)  Mały robot - Android - przygotowanie 
prezentacji 
b) Ze smartfonem na piechotę - poznajemy  
technologię komunikacyjną 
c) 8.04.2020 - przerwa świąteczna 

 

Nazwa przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa 

Klasa 8a 
1) proponowane formy i terminy konsultacji z 

uczniami i rodzicami 
 

- wysyłanie na bieżąco widomości przez dziennik 
elektroniczny, pocztę służbową, platformę 
Google Suite oraz monitorowanie odczytywania 
wiadomości przez rodziców 
 

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

a. od 26 marca do 27 marca br. 
b. od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c. od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

Środki ochrony ratownika. 
 
Lekcję powtórzeniową: podsumowanie 
widomości z pierwszej pomocy 
 
Zdrowie i czynniki je warunkujące 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa …V, VI,VII,VIII…. 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Wysyłanie materiałów z wych. fiz. w  formie kart 
pracy, raz na tydzień. 
Konsultacje z rodzicami codziennie w razie 
potrzeby rodzica lub nauczyciela. 

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

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 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. 
Na podstawie kart pracy uczniowie 
opracowują zagadnienia dotyczące wymagań 
szczegółowych w zakresie wiedzy  i za to są 
oceniani. 
 

 



 

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 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

31 marzec – Rdzenni mieszkańcy Ameryki  
 
7 kwiecień – Wielkie miasta półkuli zachodniej 

 

Nazwa przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie 

Klasa VIII a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

W każdym dniu, kiedy odbywa się lekcja  (środa) 
w godzinach lekcji za pomocą:  
1. dziennika elektronicznego  
2. poczty służbowej (czat)  
3. messenger 
 

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

d) od 26 marca do 27 marca br., 
e) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
f) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a) partie polityczne oraz sejm i senat  
b) prezydent oraz Rada Ministrów  
c) władza sądownicza 

 

Nazwa przedmiotu: Religia 

 

Klasa 5bf 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik Vulcan, e-mail, skype, messenger, 
platforma googlehangouts,  W czasie planu 
lekcji, które odbywały się podczas zajęć w 
szkole 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 
        od 26 marca do 27 marca br. 
        od 30 marca do 3 kwietnia br. 
        od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

 
-przygotowanie do testu wielki post 
-rozwiązanie testu – wielki Post 
-mówienie i poprawa testu o Wielkim Poście 

 


