
Klasa 8af 

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 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach 

nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresach: 
 a)  od 25 maja do 29 maja br. 
 b)  od 01 czerwca do 05  czerwca br. 

 

a) 1. Mowa zależna, mowa niezależna 
- powtórzenie wiadomości, 
- ćwiczenia utrwalające 
b) Przemówienie- powtórka przed 

egzaminem 
Czytanie ze zrozumieniem- przygotowanie 

do egzaminu. 
 

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 25 maja do 29 maja br., 

b. od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a. Food and drink - utrwalenie słownictwa 

związanego z jedzeniem i piciem. Rozwiązujemy 

przykładowy egzamin ósmoklasisty. 

Talking about the past - czas przeszły Past 

Simple, czasowniki regularne i 

nieregularne. 
Shopping - zakupy i usługi. Lekcja online. 

Konsultacje online. 

b. Money - słownictwo związane z 

pieniędzmi, rozumienie tekstów pisanych. 

A thank you letter - pisanie listu z 

podziękowaniami. 
Shops - revision - utrwalenie słownictwa 

związanego z zakupami. Lekcja online. 

Konsultacje online. 

 

Nazwa przedmiotu :j. niemiecki 

Klasa 8a filia, 8a, 8b  
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 25.05 – 07.06 br., 

Geburtstag auf der Eisbahn 

dyscypliny i obiekty sportowe 
- czasowniki modalne 
- wyrażenie zum + rzeczownik 
- składanie i odrzucanie propozycji, 

wyrażanie konieczności 
- podawanie dat 

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 
od 25 maja do 29 maja 
od 1czerwca do 5 czerwca 

 

25.05 Elementy kombinatoryki. 
27.05 Rozwiązywanie zadań z 
kombinatoryki. 
28.05 Rachunek prawdopodobieństwa. 
1.06 Rozwiązywanie zadań z rachunku 
prawdopodobieństwa. 
3.06 Zastosowanie prawdopodobieństwa 
w zadaniach. 
4.06 Prawdopodobieństwo- 
rozwiązywanie zadań. 
5.06 Powtórzenie wiadomości z 
prawdopodobieństwa. 

 

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 
25 maja do 29 maja 
1 czerwca do 5 czerwca 

26.05 Przejście wiązki światła białego 
przez pryzmat. 
28.05 Rodzaje soczewek. 
2.06 Obrazy otrzymywane za pomocą 
soczewek. 
4.06 Ćwiczenia w konstruowaniu obrazów 
otrzymywanych w soczewkach. 

 

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 25 maja do 29  maja br. 
b) od 1czerwca do 5  czerwca br. 

a) Cukry proste  i dwucukry. 

25.05 (pn) godz.11:30 -

zajęcia online  

b) Skrobia i celuloza. 

1.06 (pn) godz.11:30 -zajęcia 

online  

  

 



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 25 maja do 29 maja br., 
b) od 1 czerwca do 5 czerwca br. 

a) Odnawialne i nieodnawialne 

zasoby przyrody 

b) Różnorodność biologiczna. 

Gospodarcze użytkowanie 

ekosystemów. 

 

 

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 25maja do 29 maja br.  

b. od 1czerwca do 5 czerwca br.  

 

a. Rozpad Związku 

Radzieckiego, Czechosłowacji, 

Jugosławii. 

III Rzeczpospolita. 

b. Przemiany gospodarczo-

społeczne w Polsce po 

1989 r. 

Polska w NATO i w Unii Europejskiej. 

 

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 25maja do 29 maja br.  

b. od 1czerwca do 5 czerwca br.  

 

- Gra w życie -symulacja 

procesów dla różnych 
ustawień 
- Podróże z komputerem 

 

Nazwa przedmiotu: Geografia 

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

rodzicami 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania w ramach a)Człowiek w Australii 



nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 
a. Od 25 maja do 29 maja br 

b. od 1czerwca do 5 czerwca br.  

 

 
Nazwa przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie 

 

Klasa 8 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
Wg planu lekcji  

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

a) od 25 maja do 29 maja 

b) od 1 czerwca do 5 czerwca  

a) Problemy współczesnego świata; powtórzenie i 

utrwalenie wiadomości 

 b) Jak kształtowały się prawa człowieka, prawa 

człowieka zapisane w Konsytuacji RP  
 

 

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 25 maja do 29 maja br., 

        

 

 

      b) od 1. czerwca do 5 czerwca 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. 
C.d. Zmiany zachodzące w organizmie podczas 
wysiłku fizycznego 
 
Nowoczesne formy aktywności fizycznej np. 
pilates, zumba, nordic  walking 
 
 

 
 

 


