
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Wtorek 05.05.2020 r.  

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczon

y                          
w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 05. 05. 
2020 r. 

Religia Temat: Kościół i wspólnoty chrześcijańskie. 
 
Cel lekcji: Zapoznanie z Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi. 
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie treści katechezy, 
- napisz e-mail do swojego rówieśnika protestanta, w którym zaprosisz go do wspólnej 
modlitwy o jedność chrześcijan, 
 

Modlitwa: „Ojcze nasz…” 

 
 
 

10 minut 

2. 05.05. 
2020 r. 

Historia 
8 b 

Temat: Upadek komunizmu – podsumowanie rozdziału V. 
Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału V.  
 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

2. Połącz się z klasą i nauczycielem przez Messenger.  

Przygotuj się do sprawdzianu z rozdziału V.  

15 min. 

3.  05. 05. 
2020 r. 

Matematyk
a 

Temat: Pole koła – rozwiązywanie zadań. 
Cel: Uczeń oblicza pole koła o danym promieniu i średnicy, oraz promień i średnicę 
koła o danym polu koła. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj w zeszycie 4 wybrane zadania z podręcznika str. 239 – 240. 

Analiza zadań na platformie Classroom.   
 

10 min 
9.40-9.50 

 
4.  

 
05.05.202
0 

 
J. niemiecki 

 
Temat: Das war eine Reise nach Wien. / To była podróż do Wiednia. 
 
Cel: ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego, ćwiczenie odpowiadania na pytania w 
czasie przeszłym Perfekt. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Przeczytaj tekst /wpis na blogu, z podręcznika str.84/12a. Następnie zapisz 

w zeszycie odpowiedzi na pytania pod tekstem. Uwaga, przypomnij sobie 

zaimki pytające na W!, dzięki temu będziesz wiedzieć, jakich informacji 

szukać w tekście. Zwróć uwagę na formy przeszłe czasowników w pytaniach 

– to one nadają znaczenie w pytaniach, np. gemacht od machen/robić: 

Gdzie Richard zrobił/spędził urlop? 

Wo? – gdzie? 
Mit wem? – z kim? 
Wie? – jak? 
Was? – co? 
Wohin? – dokąd? 
 
1.Wo hat Richard Urlaub gemacht?       (Gdzie Richard zrobił/spędził urlop?) 
– Richard hat in Wien Urlaub gemacht.   (Richard w Wiedniu spędził urlop.) 
2.Mit wem… 
 

 
15 min na 
messenger 



3. Przetłumacz zwroty z tekstu, dopasowując do nich następujące słowa:  

ziemia, startować, lądować, kontrola bezpieczeństwa, półtora godziny, lot, szybkie 
połączenie 

der Flug –  
die Erde – 
 die Sicherheitskontrolle –  
anderthalb Stunde -    
landen –  
starten –  
schnelle Verbindung –  
 
Przepisz wszystkie zwroty i ich tłumaczenia do zeszytu! 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -wg 
planu 

VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

5.  05. 05. 
2020 r. 

Język polski Temat: „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój…” 
(dwie jednostki lekcyjne) 
Cele: budzenie szacunku do własnej historii i ojczyzny. 

a. Odczytujemy informacje o powstaniu warszawskim umieszczone w 

podręczniku na stronie 300.  

b. Następnie czytamy wiersze Anny Świrszczyńskiej i fragment powieści „Ziele 

na kraterze” M. Wańkowicza.  

c. W zeszycie ćwiczeń wykonujemy zadania od 1 do 10 str. 138-140.  

d. Podziel swoją pracę na dwa etapy: najpierw wykonaj zadania związane z 

interpretacją wierszy, następnie z analizą fragmentu powieści.  

 

 

 
6.  

 
05. 05. 
2020 r. 

 
Wychowani
e fizyczne 

(dziewczęta
) 

 
Zachęcam do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła   
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_kl
asa_V-VI.pdf 
 
Proszę wejść w poniższy link i przeczytać artykuł . 
https://www.doctormed.pl/info/dieta/otylosc/ 
 

 

7. 05. 05. 
2020 r. 

Wychowani
e fizyczne 

(dziewczęta
) 

  
Wzmacniamy  odporność naszego organizmu . 
 Proszę wejść w link i obejrzeć film. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kXPopLIf5L8&t=274s 
 

 

 

 
6. 
i 

7. 

 
05. 05. 
2020 r. 

 
Wychowani
e fizyczne 
(chłopcy) 

Temat:  Doskonalimy prawidłową technika biegu - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać ćwiczenia 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=gfSctAuLZQ2SL9iuyiMq3uRtv6XkchXRdKk9c2V3sLa8
9fSW1U 
 
 
Zachęcam również  do wykonywania systematycznie ćwiczeń w domu.                                                                       
Kolejny zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to 
już 6 zestaw 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_6_szkoly_podstawowe_kla
sy_VII-VIII.pdf 
 
2.Temat: Nauka rzutu oszczepem - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film dotyczący metodyki nauczania rzutu 
oszczepem 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sSmjZiTK7u8 
 

 

 

https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_5_szkoly_podstawowe_klasa_V-VI.pdf
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