
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII a 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Wtorek 09.06.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
09.06. 
2020 r. 

 
Język polski 
 

 
Temat:  Trening przed egzaminem ósmoklasisty. 
 
Cel: powtórzenie wiadomości, doskonalenie umiejętności rozwiązywania 

różnego typu zadań egzaminacyjnych. 

 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - 
mail. 

3. Wykonaj wysłane na e-maila zadania.  
4. Połącz się z uczniami z klasy i nauczycielem na platformie discord w 

celu omówienia wykonanych zadań. 
 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 8.00do 
8.40. 
 

 
2. 

 
09.06.2020 

 
j. niemiecki 

 
Temat:   Krankheiten und Medikamente. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  
2. Wykonaj w zeszycie zad.12a/s.99, dopasowując według wzoru, np.: 

1-A. 
3. Zapoznaj się ze słownictwem z zadania 13:  

Was schadet der Gesundheit?/Co szkodzi zdrowiu? oraz: Was tust du für 
Gesundheit?/Co robisz dla zdrowia? 
Następnie, wpisz do zeszytu zwroty wraz z tłumaczeniem – tłumaczenie na 
podstawie obrazków oraz dostępnych słowniczków z podręcznika oraz 
internetowych, np. pons.eu 
Was schadet der Gesundheit?/Co szkodzi zdrowiu?: 
 
Was tust du für Gesundheit?/Co robisz dla zdrowia?: 
 
Kto potrafi,  tworzy 3 pary dialogów według wzoru z zadania i znajdującego się 
poniżej:  
-Was schadet der Gesundheit? – Stress schadet der Gesundheit. 
-Was tust du für Gesundheit? – Ich genieße Natur. 
 
Dla chętnych: zad.6/s.103 – na podstawie przykładów zdań z zad.12b/99 
 

Sehr gut  
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera w czasie naszej lekcji -
wg planu 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  

15 min na 
messenger 

 
3.  

 
09.06.2020
r. 

 
Geografia 

 
Temat: Czy znasz mapę Świata? – ćwiczenia. 
 
Cele: Doskonalenie umiejętności czytania i orientacji na mapach, zaznaczenia i 

wskazywania obiektów geograficznych. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Korzystając z map fizycznych poszczególnych kontynentów- 
wykonaj zadania z map konturowych: Azja (str.87), Afryka 
(str.88), Ameryka Północna (str.89), Ameryka Południowa 
(str.90), Australia i Oceania (str.91), Antarktyda (str.92). 

2. Rozwiąż wybraną krzyżówkę str. 93-96 podając hasło i 
wyjaśnienie. 

 

 
20min 

4.  09.06.2020 Matematyka Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych. 10 min 



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.   
 

10.40-10.50 

5. 09.06. 
2020 r. 

Informatyka  Temat: Powtórzenie działu: Lekcje z modelami.  

        

1. Otwieramy plik „Powtórzenie” wstawiony przez 

nauczyciela. 

2. Odpowiadamy na pytania (czas 12min) i odsyłamy 

odpowiedzi na priv. 

3. Analizujemy pytania i udzielamy prawidłowych 

odpowiedzi. 

 

Zadania analizujemy na messengerze  podczas lekcji, 

później na priv. 

  

 

 

 
6.  

 
09.06. 
2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę 
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q
3s3gnuiDrbWXWyT 
 

 

7. 09.06. 
2020 r. 

Wychowanie 
fizyczne 

(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę 
wykonać ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
https://ewf.h1.pl/student/?token=Jncze3zGgtuBGg8NS8VqrbdjrR7LhpOwcoKDj
OO6GKLagOm2nu 
  
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 
możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 
 

 

 
6. 
i 

7. 

 
09.06. 
2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
1.Zasady udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej 
 
 Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmiki dotyczące udzielania pierwszej 
pomocy  w stanach zagrożenia życia oraz w nagłych wypadkach 
  
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_Y&list=PLdCqGzEgrBf2-
GRYcgkL6zzcN69fpkZxW 
 
2. Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach 
 
Proszę wejść w poniższy link i wspólnie z prowadzącym wykonywać ćwiczenia 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=bSPacl2WJEqgKAWFaRZLZfWizF2zQ93o8KfN9
nBVFUFh2UsAPO 
 
 
 Zachęcam do aktywności fizycznej w domu                                                                                      
 
Kolejny zestaw ćwiczeń  przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła jest to  już 
XI zestaw ćwiczeń. 
 
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstaw
owe_klasy_VII-VIII.pdf 
 
 
 
 

 

8. 09.06.2020 Zajęcia 
wyrównawcze 

Analiza zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego.  

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://ewf.h1.pl/student/?token=3B8lpZYwAa2dw4LVCUnK2eHjFBh0uGnU69Q3s3gnuiDrbWXWyT
https://ewf.h1.pl/student/?token=Jncze3zGgtuBGg8NS8VqrbdjrR7LhpOwcoKDjOO6GKLagOm2nu
https://ewf.h1.pl/student/?token=Jncze3zGgtuBGg8NS8VqrbdjrR7LhpOwcoKDjOO6GKLagOm2nu
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_Y&list=PLdCqGzEgrBf2-GRYcgkL6zzcN69fpkZxW
https://www.youtube.com/watch?v=lzfhhhykJ_Y&list=PLdCqGzEgrBf2-GRYcgkL6zzcN69fpkZxW
https://ewf.h1.pl/student/?token=bSPacl2WJEqgKAWFaRZLZfWizF2zQ93o8KfN9nBVFUFh2UsAPO
https://ewf.h1.pl/student/?token=bSPacl2WJEqgKAWFaRZLZfWizF2zQ93o8KfN9nBVFUFh2UsAPO
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_VII-VIII.pdf
http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_11_szkoly_podstawowe_klasy_VII-VIII.pdf


 


