
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Poniedziałek 08.06.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

1. 08.06.2020 Matematyka Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych – geometria. 
Cele: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Spróbuj rozwiązać samodzielnie jak najwięcej zadań z 

przesłanego zestawu. 
Analiza  zadań na platformie i Messenger.   
 

20 min 
8.00-8.20 

 
2. 

 
08.06.2020 

 
Chemia 

 
Temat: Sacharoza- disacharyd. 
 

Cel:  uczeń podaje wzór sumaryczny sacharozy, 

projektuje doświadczenie pozwalające zbadać właściwości fizyczne 

sacharozy,  

bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy, 

opisuje występowanie i zastosowania sacharozy 

opisuje przemiany sacharozy w organizmie. 

 

Polecenia dla uczniów: 

„Cukier” to nazwa, którą posługujemy się na co dzień. Określamy nią 
substancję o nazwie sacharoza, którą wykorzystujemy do słodzenia 
potraw.  

1. Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 208 - 210. Skorzystaj 

z materiałów umieszczonych  na stronie epodręczniki.pl – Cukry -

sacharoza.  

2. Zapisz w zeszycie wzór sumaryczny sacharozy, oblicz jej masę 

cząsteczkową. 

3. Zastanów się jakie właściwości ma sacharoza – cukier, którym 

słodzisz herbatę. Zapisz w zeszycie przedmiotowym właściwości 

fizyczne i chemiczne sacharozy (stan skupienia, barwę, 

rozpuszczalność w wodzie, zapach,  smak). 

4. W organizmie sacharoza pod wpływem wody ulega rozkładowi na 

dwa cukry proste. Zapisz w zeszycie równanie rozkładu 

sacharozy. Podaj nazwy substratów i produktów.  

 

 
20 minut 

3.  08.06.2020 Język polski  
Temat: Epoki literackie. 
Cel: powtórzenia wiadomości na temat epok literackich i periodyzacji 
literatury. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez 

nauczyciela na e-mail.  
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
4. Rozpoznaj podane fragmenty tekstów, podaj tytuł 

każdego utworu, imię i nazwisko autora, z jakiej epoki 
literackiej pochodzi. 

5. Zapoznaj się z infografiką na s. 356 – 357. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem na 
Discordzie od 9.45 
do 10.15. 
 

4.  08.06.2020 Fizyka Temat: Sprawdzian wiadomości - soczewki  

https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/DK50ftud4
https://epodreczniki.pl/a/cukry---sacharoza/DK50ftud4


  
Cel: Sprawdzenie wiadomości z optyki. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przygotuj kartkę w kratkę, linijkę, ołówek i wiedzę. 

3. Bądź dostępny na Messengerze (punktualnie o 10.40). 

Powodzenia. 

5. 08.06.2020 Historia 
 

Temat: Wyzwania współczesnego świata. 
 Cel: poznanie problemów współczesnego świata i prób ich 
rozwiązania.  
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.262 – 

265.  
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez 

Messenger. 
4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając podane 

zagadnienia: 
- najważniejsze problemy współczesnego świata, 
- przykłady nierówności społecznych i 
ekonomicznych między ludźmi, 

                 - zagrożenie terroryzmem w państwach       rozwiniętych.  

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem na 
Discordzie od 
godz.11.40 do 
12.00 

6. 08.06.2020 Język angielski  Temat: Get fit for Functions. 

Cele lekcji: środki językowe - wyrażanie opinii i pytanie o opinię; 

zwroty dotyczące kupowania i sprzedawania. 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  

Classroom Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 12.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 

Classroom. 

Podręcznik str. 107, 117. 

Zeszyt ćwiczeń: 

str. 125 ćw. 1, 2 (more Functions) 

str. 137 

str. 183 – End-of-year lessons. 

20 min. 

 


