
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Środa 06.05.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 06.05.2020 Matematyka Temat: Długość okręgu i pole koła.  
Cel: Uczeń oblicza długość okręgu i pole koła o danym promieniu lub 
danej średnicy.  
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj karty pracy, które będą przesłane na platformie lub 

na Messenger. 
Analiza zadań na platformie  
Classroom.   

15 min 
8.00-8.15 

2. 06.05.2020 Język polski Temat: Martyrologia narodu polskiego ukazana w wierszu T. Różewicza 
„Warkoczyk”.  
Cele: doskonalenie umiejętności interpretacji wiersza, przypomnienie 
trudnej historii narodu polskiego narodu. 

a. Otwieramy podręczniki na stronie 305, odczytujemy wstęp i 

zapisujemy do zeszytu definicję pojęcia: martyrologia oraz 

obóz koncentracyjny. Podczas czytania zwróć szczególną 

uwagę na słowa Władysława Bartoszewskiego.  

b. Czytamy wiersz „Warkoczyk”. 

c. Zastanów się i napisz, w jakim miejscu i czasie znajduje się 

podmiot liryczny?  

d. Wykonaj zadanie 2.  

e. Korzystając z zadania 2 str. 142 (zeszyt ćwiczeń), wypisz w 

dwóch kolumnach sformułowania odnoszące się do życia i 

śmierci.  

f. Napisz wypracowanie, którego temat i wskazówki  znajdziesz 

na str. 307 w zad. 10. Sformułuj tezę i udowodnij ją.  

 

 

 
3.  

 
06. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat: Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów. 
Cel: uczeń umie rozpoznać pochodne węglowodorów, zna ich grupy 

funkcyjne, wzory sumaryczne i strukturalne, wie jakie są właściwości i 

zastosowania przedstawicieli pochodnych węglowodorów. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się tekstem w podręczniku na stronach 186 - 187. 

2. Uzupełnij kartę pracy przygotowaną w prezentacji. Zadanie 1 

wykonaj zgodnie z uzupełnionym przykładem (poznane grupy 

związków chemicznych: alkohole, kwasy karboksylowe, mydła, 

estry). 

3. Rozwiąż w zeszycie zadanie 1 z podręcznika (str. 188). 

4. Bardzo dużo materiałów, pomocnych przy powtórzeniu i utrwaleniu 

wiadomości o pochodnych węglowodorów, znajdziesz oglądając film 

edukacyjny „Pochodne węglowodorów – ogarnij chemię z Panem 

Belfrem” (materiał dodatkowy – dla chętnych). 

 

 
25 minut 

4.  06.05.2020 Biologia Temat: Zasoby przyrody i skutki ich niewłaściwej eksploatacji. 
Cele: 
-Rozpoznawanie zasobów przyrody w aspekcie możliwości ich 
odnawiania się. 
-Wykazanie skutków niewłaściwej eksploatacji zasobów. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 152- 153. Możesz obejrzeć 

materiał na epodreczniki.pl „Zasoby wody i ich ochrona” -

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY
https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY


temat 1 (Dostępność wody na Ziemi), temat 2 (Zasoby wody 

pitnej). 

2. Poszukaj odpowiedzi na pytania: 

-Co to są zasoby przyrody? 
-Jak można podzielić zasoby przyrody? 
-W jaki sposób zasoby odnawialne się odtwarzają? 
-Jakie są skutki niewłaściwej eksploatacji wyczerpywanych 
zasobów przyrody? 

      3. Ułóż w zeszycie tabelę uwzględniającą: a- Wyczerpywany zasób 
przyrody, b- Sposób wykorzystywania zasobu przyrody, c- Skutek 
niewłaściwej eksploatacji. 
     4. W ćwiczeniach uzupełnij zad. 1 i 2 str. 87. 
     5. Notatkę z zeszytu wyślij na hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 
5.  

 
06.05.2020r. 

 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: Rocznice Świąt majowych. 
 
Cele: Przypomnienie historii, rocznic świąt majowych- Święta Pracy, 

Dzień Flagi R, Święta Narodowego Trzeciego Maja. 
 
Polecenia dla uczniów: 
Wyszukaj informacji z dowolnego źródła dotyczących: Dnia Solidarności 
Ludzi Pracy (1 maja), Dzień Flagi RP, Dzień Polonii i Polaków za granicą (2 

maja), Święta Narodowego Trzeciego Maja (3maj). 

 
20min 

 
6.   

06.05.  2020 r. Język angielski Topic:Asking for and offering help-writing practice. 
Cel:Uczeń potrafi napisać wiadomość :prośbę o pomoc. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz datę,temat lekcji i zgóś swoją obecność na platformie 
Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 
3.Wykonaj ćw.1/82-podr.oraz ćw.1,2/97 –zeszyt ćwiczeń. 
       Zaczynamy na platformie Classroom o godz.12:40 

 

30 min. 

7. 06.05.2020 Zajęcia 
wyrównawcze 

Ponieważ już zbliża się egzamin ósmoklasisty rozpoczynamy 
rozwiązywanie przykładowych arkuszy. 

Temat zajęć: Arkusz na rozgrzewkę (arkusz zostanie przesłany na 
platformie) 

 

8 06.05.2020 Zajęcia rozwijające Temat zajęć: Zestaw zadań egzaminacyjnych.  

 

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

