
Nazwa przedmiotu :J. 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- w godzinach 

pracy 
4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
a)od 27 kwietnia do 8 maja br. 
 

 1)O grzeczności językowej w komunikacji 

z różnym odbiorcą- lekcja online 
2) Etykieta językowa- ćwiczenia. 
3) Liryka- zebranie i powtórzenie 

wiadomości. 
4) Trening analizy i interpretacji wiersza. 

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br. 

a. Revision – podsumowanie wiadomości z 

działu 5. 

Skills trainer – rozwiązywanie zadań 

egzaminacyjnych w oparciu o materiał z 

rozdziału 5. Lekcja online. 

b. Big ideas – czasowniki i zwroty 

przydatne w sugerowaniu zmiany 

działania i podejmowaniu akcji. 

Changing the world with kindness – 

reading – rozwijanie umiejętności 

wyszukiwania informacji w 

przeczytanym tekście. 
Modal verbs – czasowniki modalne: can, 

may, might, could, must, can’t; perhaps. 

Lekcja online. 
 

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 27.04 – 10.05 br., 

Geburtstag auf der Eisbahn – 

zaproszenie na urodziny 
- czasowniki zwrotne 
- nazwy prezentów 
 

 

 



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 
 od 27 kwietnia do 8 maja 

27.04 Długość okręgu i pole koła-
rozwiązywanie zadań 
29.04 Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych 
30.04 Rozwiązywanie zadań tekstowych z 
długości okręgu i pola kół 
4.05 Podsumowanie działu z okręgów i kół 
6.05 Rozwiązywanie zadań z powtórzenia 
KOMBINATORYKA 
7.05 Reguła mnożenia i jej zastosowanie 

 

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 
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w 
poszczególnych oddziałach 
27 kwietnia do 8 maja 

28.04 Badanie zjawiska odbicia i 
rozproszenia światła 
30.04 Rodzaje zwierciadeł 
4.05 Obrazy otrzymywane w 
zwierciadle płaskim 
7.05 Konstruowanie obrazów 
otrzymywanych 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 - 

dostępność w godzinach pracy 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a) od 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 
b) od 4maja do 8 maja br.  
 

a) Kwasy tłuszczowe. 

Sole kwasów karboksylowych. 

27.04 (pn) godz.11:30 -zajęcia 

online  

b) Estry i poliestry.  

Aminy i aminokwasy.  

4.05 (pn) godz.11:30 -zajęcia 

online  

  

 



 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.  

 

 

 

a. Rewolucja Solidarności 

1980-1981. 

b. Stan wojenny w Polsce. 

Lekcja powtórzeniowa PRL. 

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 
b) od 4 maja do 8 kwietnia br.  

a) Drapieżnictwo i 

roślinożerność 

b) Pasożytnictwo 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

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

 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w 

okresach: 
a. od 4 maja do 8 maja br. 

b. od 11 maja do 15 maja br. 

c. Od 18 maja do 22 maja br 

d. Od 25 maja do 29 maja br 

 

a)Potęga gospodarcza świata 
– Stany Zjednoczone 

b)Podsumowanie działu  
c)Australia i Oceania na mapie 
d)Człowiek w Australii 

 

 

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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

b. od 4 maja do 8 maja br.  

-Kości zostały rzucone - 
korzystanie z funkcji losowych 
- Kości zostały rzucone - 
symulacje 

 

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 

okresie., 
a. od 27 kwietnia do 8.maja br.  

 

01.05.20 Święto Pracy dzień 
wolny od zajęć 
08.05.20 Ostrzegani i 
alarmowanie ludności o 
zagrożeniach. 

 

 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie Fizyczne  

Klasa 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 27 kwietnia do 30 kwietnia br., 

        

 

 

       

 

        b) od 4 maja do 8 maja 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. 
Powtórzenie- Idee olimpijskie 
 
Najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 
wypadków i urazów podczas zajęć ruchowych, 
sposoby zapobiegania im. 

 



 

 

 


