
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Czwartek 07.05.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. i 2. 07.05.2020 Język polski Temat: Wywrócony porządek świata w utworze „Zabawa w klucz” Idy Fink.  
(dwie jednostki lekcyjne) 
Cele : doskonalenie umiejętności analizy tekstu literackiego.  

a. Czytamy w podręczniku informacje o Idzie Fink oraz tekst 

„Zabawa w klucz” na stronie 308.  

b. Przypominamy sobie pojęcia związane z II wojną światową i 

wykonujemy zadanie 1 z str. 145 z zeszytu ćwiczeń.  

c. Następnie analizujemy elementy świata przedstawionego 

(zad. 2,3,4,5  str. 145, 146 z zeszytu ćwiczeń). 

d. Interpretujemy tytuł utworu – zad. 6 i 7 str. 146,147.  

 

 

3.  07.05.2020 Historia 
 

Temat: Upadek komunizmu – sprawdzian wiadomości z  rozdziału V. 
 
Cel: sprawdzenie wiadomości i umiejętności. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez Messenger. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na 

grupie klasowej.  
4. Napisz sprawdzian i wyślij do nauczyciela. 

 

5 min.  

 
4.  

 
07.05.2020 

 
J.niemiecki 

 
 

 
Temat: In der Praxis. 
 
Cel: ćwiczenie umiejętności praktycznych związanych z tematem 
podróżowania. 
 
Polecenia dla uczniów: 
 

1. Zapoznaj się z zadaniami z podręcznika: s.90/1a – 

rozwiązujecie je ustnie i podajecie odpowiedzi podczas 

spotkania przez Messenger. 

2. Zapoznaj się ze słownictwem z zad.1b/s.91, poszukaj 

niemieckich odpowiedników tych zwrotów i wpisz wszystkie do 

zeszytu.  

3. Zapoznaj się z zadaniem 2/s.91. Dopasuj znaki do opisów. 

Przepisz trzy wybrane (inne, niż poniższy przykład!!!) i 

dopasowane znaki i opisy, np.: 

1-E: Baden verboten - Man darf hier nicht baden. 
 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej 
lekcji -wg planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  
 

 
15 min na 
messenger 

5.  07.05.2020 Fizyka 
 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Optyka – zwierciadła” 
 
Cel: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Optyka – zwierciadła”. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Bądź aktywny na Messengerze. 

 



3. Wykonaj zadnia 1/274, 2/274, 3/274, 4/274, 6/275, 1/275 

oraz 2/275.  

4. Chętni mogą wykonać zadanie 1/277 oraz 3/277 z ćwiczeń. 

5. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do poniedziałku 

11.05.2020r. 

Powodzenia. 

6.  07.05.2020 Język angielski Topic:Revision unit 9. 
Cel:Powtórzenie i utrwalenie  wiadomości z dz.9. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz datę,temat lekcji w zeszycie i zgłoś swoją obecność na platformie 
Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 
3.Wykonaj ćw.1,2,3,4/83-podr. 
     Analiza zadań na platformie Classroom od godz.12:40 
 

30 min. 

7. 07.05.2020 Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać 
ćwiczenia korygujące postawę ciała. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&t=355s 
 

 

 
7. 

 
07.05.2020 

 
Wychowanie 

fizyczne  
(chłopcy) 

 
Temat: Doskonalenie startu wysokiego i  niskiego - LA 
 
Polecenia dla uczniów: 
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki i w miarę możliwości 
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta 
demonstracja i omówienie techniki startu wysokiego i niskiego oraz 
metodyczne ćwiczenia doskonalące. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=fWfxbo9IUP8sTpfgaaSjnpV6q2vBTznB
QQOYVs6IEC5bJeBv9l 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=oLgIjh8u9s74nlrZLSnzPIpgcp1U1cfpNP
4gUpv5WVNpEVJeMC 
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