
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

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. 

 
Język angielski 

 
Topic:Let’s analyse your test 8. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie datę, temat z w zeszycie i zgłoś swoją obecność na 
platformie Classroom. 

2. Popraw zadania,które błędnie napisałęś i zapisz je pod tematem. 
             
–  zadania analizujemy na platformie Classroom od godz.8:00 
 

 

30 min. 

2. 04.05.2020 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 
8.50-9.00 

 
3.  

 
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 

 
4.  

 
04.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Ludność i gospodarka Australii. 
 
Cele: Poznanie rozmieszczenia i zróżnicowania ludności Australii- wskazanie 

ich przyczyn. Poznanie charakterystycznych cech gospodarki 
australijskiej gospodarski. 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. W oparciu o wiadomości z podręcznika i mapy 
ogólnogeograficznej wyszukaj informacje dotyczące zróżnicowania 
gęstości zaludnienia, rozmieszczenia ludności, cechy największych 
miast tego kraju. 

2. Wykonaj zadanie 2,3 z zeszytu ćwiczeń str. 75-76. 
3. Z treści podręcznika str. 164-165 oraz diagramu, map 

gospodarczych wykonaj zadanie 4,5,6 w zeszycie ćwiczeń str.76-
77. 

Wymień najważniejsze cechy gospodarki Australii uwzględniając rolnictwo, 
przemysł i usługi. Zdjęcie  z odpowiedzią przesłać na e-maila jan.slimak@vp.pl  

 
20min 

5.  04. 05 2020 r. Fizyka 
 

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła  - zadania. 
 

 

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


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. 

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. 

6.  04. 05 2020 r. WOS Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI  
 

              Cel: Powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiadomości z 
rozdziału VI  
                      pt. "Sprawy międzynarodowe" 
                   
Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z podręcznikiem s.168 - 196  
    - powtórzyć wszystkie najważniejsze wiadomości dotyczące polityki, działań 
      społeczno- gospodarczych państw oraz walki z pandemią w Europie i w 
USA 
2. Obejrzeć dokładnie wszystkie mapki w tym rozdziale. Praca z mapą  
     przewidziana jest na sprawdzianie dn. 8 V 2020  
3. W zeszycie wykonać 2 różne zadania wybrane samodzielnie z tego 
rozdziału 
4. Regularnie oglądać lub słuchać programy informacyjne związane z  

    najnowszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie  
 

 

7. 04. 05 2020 r. Informatyka Temat: 4.2. Fraktale w Scratchu i w Pythonie. 

Cel: poznanie sposobu rysowania drzewa binarnego w 

Scratchu i Pythonie, 

 

1. Zapisujemy temat lekcji. 

2. Otwieramy podręcznik na str. 119 i zapoznajemy się 

z definicją: czym są Fraktale. 

3. Pobieramy ze strony 

https://scratch.mit.edu/download/scratch2 i 

instalujemy na swoim komputerze lub logujemy się 

na konto online: https://scratch.mit.edu/, które 

zakładaliśmy w klasie 6, kto go nie pamięta tworzy 

nowe konto. (7 min) 

4. Pobieramy program Python 3.7.4:  

https://filehippo.com/pl/download_python/ i 

instalujemy na komputerze. (7 min) 

5. Otwieramy program Scratch i tworzymy dwa scrypty 

str. 120 rys. 2 i str. 121 rys 3. Zapisujemy projekt 

jako „Drzewo Binarne……( np. Julii) ”. 

6. Uruchamiamy program Python i również tworzymy 

w nim projekt wg rys, 2 i 3 po prawej stronie. 

Zatwierdzamy projekt klawiszem F5 lub Run 

module i podobnie zapisujemy jak poprzednio. 

 

Gotowe zapisane pliki w tych programach wysyłamy 

do mnie na priv. 
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