
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Poniedziałek 04.05 2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 04.05.2020 r. Matematyka Temat: Pole koła. 
Cele: Uczeń oblicza pole koła o danym promieniu i średnicy. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Zapisz wzór na pole koła str. 239 
3.  Obejrzyj opracowanie 

https://www.youtube.com/watch?v=dGCA7AuZ4TU i spróbuj 
samodzielnie rozwiązać zadnia w nim zawarte. Zapisz te zadania w 
zeszycie. 

4. Zadanie domowe: zad.1 str. 239 
Analiza zadań na platformie Classroom.   
 

10 min 
8.00-8.10 

 
2. 

 
04.05.2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat: Sole kwasów karboksylowych – ćwiczenia utrwalające. 
Cel: uczeń zapisuje równania reakcji kwasu etanowego z zasadami, metalami i 

tlenkami metali, równania reakcji wyższych kwasów karboksylowych z zasadą 

sodową, zna zastosowania i właściwości soli niższych i wyższych kwasów 

karboksylowych. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Pooglądaj film edukacyjny Lekcje z TVP: Sole kwasów karboksylowych. 

2. Zwróć uwagę na zachowanie się mydła w wodzie destylowanej i wodzie 

wodociągowej.  

3. Pamiętaj jak ważne jest mycie rąk i jakich środków należy używać do ich 

mycia i dezynfekcji. 

4. Zapisz w zeszycie wzór i nazwę dowolnej soli kwasu karboksylowego i 

podaj jej zastosowanie. 

 

 
25 minut 

 
3.  

 
04.05. 2020 r. 

 
Język polski 
 

 
Temat: Lepiej zapobiegać. O normie językowej i błędach w wypowiedziach. 
Cel: doskonalenie umiejętności stosowania w wypowiedziach normy 
językowej i zasad etykiety; 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj informacje w podręczniku na s. 294 -295. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - 

mail.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
5. Napisz w zeszycie notatki i uzupełnij. 
6. Wykonaj ćwiczenia na s. 131- 134 w zeszycie ćwiczeń. 

 
 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 9.45 do 
10.15. 
 

4.  04.05.2020 r. Fizyka 
 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła  - zadania. 
 
Cel: Konstruowanie obrazów powstających w zwierciadłach. Cechy obrazów 
powstających w zwierciadłach sferycznych. Zastosowanie zwierciadeł 
sferycznych. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Pobierz materiały do lekcji ze stromy szkoły. Jeśli możesz, to 

wydrukuj. Jak nie masz możliwości drukowania zapisz rozwiązania 

w zeszycie. 

 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,chemia-lekcja-1-27042020,47697318


3. Wykonaj zadnia 6/100, 7/100, 1/101. 2/101, 3/101, 5/104, 6/104 

oraz 7/104 z ćwiczeń (materiałów do lekcji) 

4. Chętni mogą wykonać zadanie 8/100 oraz 8/105 z ćwiczeń. 

5. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do środy 06.05.2020r. 

Powodzenia. 

5. 04.05. 2020 r. Historia 
 

Temat: Początek III Rzeczypospolitej. 
 
 Cel: poznanie okoliczności upadku komunizmu w Polsce.  
 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisać temat w zeszycie.  

2. Przeczytać wiadomości w podręczniku na s.226 - 229. 

3. Napisać notatkę do lekcji uwzględniając pojęcia (proszę 

dopisać daty do wydarzeń): 

- obrady Okrągłego Stołu, 

- wybory czerwcowe, 

- budowa III Rzeczypospolitej. 

4. Proszę napisać, kim byli: 

- Lech Wałęsa, 

- Wojciech Jaruzelski, 

- Tadeusz Mazowiecki, 

- Bronisław Geremek. 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 
godz.11.40 
do 12.00 

6. 04.05.2020 r. Język angielski  Temat: Samples of tea were sent in silk packets. 

Cele lekcji: Tworzymy zdania w stronie biernej. 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  Classroom 

Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 12.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na Classroom, 

dotyczącym tworzenia zdań w stronie biernej. 

Podręcznik ćw.1,2/79 

20 min. 

 

mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl

