
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

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 Język angielski Temat: It must be done in two days.  

Cele lekcji: Ćwiczymy stronę bierną 

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

Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 

Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń ćw.4, 6/93 i 4/95 

20 min. 
 

2. 29.04.2020 WOS Temat:  Podsumowanie wiadomości z rozdziału VI. Ćwiczenia 
utrwalające  
 

              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. 7 V 2020  
3. W zeszycie  zapisać pojęcia poznane na ostatnich 6 lekcjach 
4. Regularnie oglądać lub słuchać programy informacyjne 
związane z  
    najnowszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie  

 
 

 

3.  06.05.2020 r. 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 
9.40-9.55 

 
4.  

 
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 

 
25 minut 



edukacyjny „Pochodne węglowodorów – ogarnij chemię z Panem 

Belfrem” (materiał dodatkowy – dla chętnych). 

 

 
5. 

 
06. 05. 2020 r. 

 
Zajęcia z 
wychowawcą  

 
Temat: Skrzydła służą do latania – naucz się z nich korzystać! 
Cel: budowanie motywacji i wiary we własne możliwości. 
Polecenia dla uczniów: 
Połącz się z całą klasą i wychowawcą na platformie Discord o godzinie 
12.40. 
 

Połączenie 
na platformie 
Discord od 
godziny 
12.40. do 
13.00  
 

6.  06.05. 2020 r. J. polski 
  

Temat: Kamienie wołać będą. Tadeusz Różewicz „Warkoczyk” 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego; 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat z w zeszycie.  
2. Przeczytaj podręczniku na s. 305 informacje na temat 

martyrologii i wyjaśnij to pojęcie w zeszycie. 
3. Pobierz materiały do tej lekcji ze swojej poczty internetowej.  
4. Połącz się z grupą i nauczycielem na platformie discord. 
5. Zapisz w zeszycie notatkę i uzupełnij.  
6. Wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s. 142-144. 

 

–  zadania 
analizujemy 
na Discordzie  
od godz.  
11:40 do 
godziny 
12:25 
 

7.  06.05.20 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 

 
8.  

 
06.05.2020 r. 

 

 
Doradztwo 
zawodowe 

 
Temat: Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 
 
Cel lekcji: Na co należy zwracać uwag podczas uczenia się? 
Polecenia dla ucznia: 
1.Obejrzyj wideo lekcję 
https://youtu.be/gf9OKC6G2Mc 
 
https://youtu.be/rl1ZFS2N35Q 
  
A czy Ty posiadasz swoje sposoby na efektywne i szybkie uczenie się? 

 
15 minut 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY
https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY
https://youtu.be/gf9OKC6G2Mc

