
Motto na ten tydzień 

Per aspera ad astra. 

(„Przez ciernie do gwiazd”, czyli przez trudy do sukcesów) 

Drodzy Ósmoklasiści, 

w pierwszym tygodniu nauki zdalnej nasza współpraca będzie oparta o materiały, 

opublikowane na stronie szkoły. Dostaniecie do przeczytania tekst w podręczniku i na jego 

podstawie uzupełnicie notatkę w zeszycie.  

Oto instrukcja Waszych działań 

1. Czytacie tekst w podręczniku. 

2. Zapisujecie temat w zeszycie i przepisujecie do niego oraz uzupełniacie notatkę 

umieszczoną poniżej. 

3. Wykonujecie zdjęcie notatki i przesyłacie to zdjęcie do mnie w wyznaczonym terminie.  

4. Do przesłania zadań powinniście wykorzystać Office 365 – to wersja preferowana, 

w przypadku problemów z platformą możecie też skorzystać z adresu: 

w.kurian.sp15@gmail.com    

5. Pamiętajcie, że ważnym elementem wiedzy o społeczeństwie jest orientacja w bieżącej 

sytuacji polityczno –społecznej, dlatego bacznie się jej przyglądajcie. Część zadań będzie 

dotyczyła prasówki. 

6. W przypadku: wątpliwości, pytań, potrzeby kontaktu pozostaję do Waszej dyspozycji 

za pomocą wyżej wymienionych narzędzi w następujących godzinach: 

poniedziałek, 26.10.2020 

8c 10.35 – 11.20 

8a 11.30 – 12.15 

8b 12.30 – 13.15 

środa, 28.10.2020 

8b 12.30 – 13.15 

8c 13.30 – 14.15 

8a 14.30 – 15.15 

 Zasady oceniania  

1. Za każdą dobrze wykonaną prasówkę i za każde dobrze wykonane zadanie otrzymujecie 

po +, po ich zsumowaniu dostaniecie oceny za aktywność oraz pracę na lekcji. 

2. Za niewykonanie prac otrzymujecie -. 

3. Jeśli w zadaniu będą błędy, to zapis oceny będzie wyglądał, np. 9/10, czyli dziewięć 

poprawnych odpowiedzi na 10. Po zsumowaniu wszystkich odpowiedzi do danego działu, 

wszystkie uzyskane przez Was punkty zostaną przeliczone na procenty i ocenione zgodnie 

ze Statutem. 
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4. Pod uwagę brana jest również terminowość: prace nadesłane po terminie, 

a przed opublikowaniem następnego zadania zostaną odnotowane, ale nie otrzymacie 

za nie punktów – nie będzie też minusa. 

5. Prace nadesłane po opublikowaniu odpowiedzi nie są brane pod uwagę. 

6. Czasami w informacji zwrotnej poproszę o dokonanie poprawek i podam wskazówki – 

korekty należy dokonać bezzwłocznie. 

7. Proszę dbać o poprawność ortograficzną i właściwe formy grzecznościowe. 

Powodzenia w zmaganiach z wos!  

Wiesława Kurian 

A teraz przystępujemy do działań.  

 Potrzebny materiał znajduje się w podręczniku na str. 50-52. Na marginesach macie 

zaznaczone te artykuły Konstytucji, o których jest mowa w tekście opracowania. 

Przypominam, że na str. 200 – 236 umieszczony jest cały tekst obowiązującej Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Przeczytajcie tekst w podręczniku, w zeszycie zapiszcie temat oraz notatkę, którą 

uzupełnijcie. Na zdjęcie wykonanej prawidłowo w zeszycie notatki czekam do wtorku, 

27.10. do godz. 16.00. 

 

Temat: Ochrona praw człowieka – zdalne nauczanie 

 

1. Przyczyny łamania praw człowieka 

a) ............................. 

b) .......................... 

c) ........................... 

d) ......................... 

2. Urząd, który stoi na straży praw obywatelskich to ………………………………. 

Powinien podjąć interwencję, gdy ...................................................................................... 

Robi to z …………………inicjatywy lub na ……………………………… 

3. Na straży praw dzieci stoi w Polsce ………………………………………………….. 

4. Ochroną praw człowieka zajmują się również nasteęujące organizaje pozarządowe: 

1) ……………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………… 



3) ……………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………… 

 

 


