
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Poniedziałek 11.05 2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 11.05.2020 Matematyka Temat: Pole pierścienia kołowego. 
Cele: Uczeń oblicza pole pierścienia. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Rozwiąż zadanie 3 str.241, 6 str.242 oraz 7 i 8 str.243 

 

10 min 
8.00-8.10 

 
2. 

 
11. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat: Pochodne węglowodorów – powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
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. Pooglądaj film edukacyjny Lekcje z TVP: Pochodne węglowodorów – 

powtórzenie wiadomości. 

2. Związki organiczne ulegają reakcjom spalania całkowitego i 

niecałkowitego. Uzupełnij reakcje spalania pochodnych węglowodorów 

w zadaniu 4 w podręczniku na stronie 188. 

 

 
Film 
edukacyjny - 
25 minut 

 
3.  

 
11.05. 2020 r. 

 
Język polski 
8 a 

 
Temat: Skrawki czasu. 
 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
literackiego; doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków i 
uogólniania; 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj informacje na temat Idy Fink oraz Medalu 

Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata w podręczniku na s. 308. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e 

- mail.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
5. Przeczytaj opowiadanie „Zabawa w klucz” na s. 308 - 311. 
6. Napisz w zeszycie notatki i uzupełnij. 
7. Wykonaj ćwiczenia na s. 145 - 147 w zeszycie ćwiczeń. 

 
 

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

4.  11. 05. 2020 r. Fizyka 
 

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Optyka – zwierciadła” 

 
Cel: Sprawdzenie  wiadomości z działu „Optyka – zwierciadła”. 
 
Polecenia dla uczniów:  

 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Bądź aktywny na Messengerze. 

3. Przygotuj kartkę w kratkę, linijkę, ołówek, cyrkiel, długopis i 

wiedzę na temat zwierciadeł, elementów optycznych i 

konstrukcji powstawania obrazów w zwierciadłach. 

4. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger w określonym czasie. 

Powodzenia. 

 

5. 11.05. 2020 r. Historia 
8 a 

Temat: Europa po rozpadzie ZSRS. 
 Cel: zapoznanie z przemianami w Europie Środkowo –Wschodniej po 1989 
roku. 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,chemia-lekcja-1-04052020,47792871
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,chemia-lekcja-1-04052020,47792871
mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl


 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.234 - 239. 

3. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając pojęcia: 

- powstanie WNP (wyjaśnij skrót), 

- Wejście Polski, Węgier i Czech do NATO, 

- pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, 

- rozpad Jugosławii.  

 

na Discordzie 
od 
godz.11.40 
do 12.00 

6. 11.05.2020 Język angielski  Temat: He stopped skiing for two years after he had broken his leg. 

Cele lekcji: poznajemy czas Past Perfect. 

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, dotyczącym tworzenia zdań w stronie biernej. 

Podręcznik str. 86, ćw.8,9,10 (nagranie 2.27) 

Zeszyt ćwiczeń str. 101 ćw.1, str.102 ćw.3. 

20 min. 

 


