
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

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 r. 

 
Język 
angielski 

Topic:Sports-vocabulary. 
 
Cel: Wprowadzenie słownictwa (dyscypliny sportu).Ćwiczenia praktyczne. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapiszcie temat  w zeszycie i zgłoście swoją obecność na 
platformie Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 

3. Wykonaj ćw.1/86-podr.(pisemnie) 
4. Homework:Wykonaj ćw.1,2,3,4/178,dla chętnych ćw.5,6/178-

zeszyt ćwiczeń. 
Spotykamy się na platformie Classroom o godz.8:00 
 

30 min. 

2. 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 
8.50-9.00 

 
3.  

 
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 

 
4.  

 
11.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki. 
 
Cele: Określanie położenia geograficznego Arktyki, poznanie elementów 

środowiska przyrodniczego, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w 
środowisku przyrodniczym Arktyki 

 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 172-173, 177. 
2. Przeczytaj artykuł z dostępnych źródeł informacji dotyczący 

Arktyki. 
3. Na e-podręczniki.pl odszukaj informacji dotyczących 

Arktyki-zmian zachodzących w ostatnich latach w 
środowisku. 

4. Wykonaj zadanie 4,5 str.81-82 w zeszycie ćwiczeń.  
5. Obejrzyj film „Co się dzieje pod Arktyką”- 

https://www.youtube.com/watch?v=jwhRacHb4W0 
 

 
20min 

5.  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. 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=jwhRacHb4W0


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. 

6.  11. 05 2020 r. WOS Temat: Partie polityczne w Polsce  
 

 Cel: Poznanie pojęcia partia polityczna i nazw największych partii 
politycznych w RP oraz  ich programu 
 Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z dostępnymi źródłami wiedzy (internet, 
podręcznik i inne) 
2. W zeszycie zapisać: 
- pojęcie partia polityczna 
- poniższe skróty, wyjaśnić je i podać liderów tych partii 
PiS - ............................................................................................................ 
 PO - .............................................................................................................. 
PSL -.................................................................................................... 
SLD - ........................................................................................................... 
Konfederacja - ............................................................................................... 
inne partie polityczne w RP to: 
....................................................................................................... 
2. Wykonać poniższe ćwiczeni 
I  Podpisz loga partii politycznych działających w Polsce   (nazwy podaj w 
pełnym brzmieniu)                                                            

                  
 
                     
.................................................................................................................... 
3. Regularnie oglądać lub słuchać programy informacyjne związane z  
    najnowszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie 
 

 

7. 11. 05 2020 r. Informatyka Temat: Fraktale w smartfonie.  

Cel: poznanie aplikacji rysującej tzw. Krzywą Kocha i 

trójkąt Sierpińskiego 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Otwieramy podręcznik na stronie 124. 

3. Otwieramy projekt 

https://scratch.mit.edu/projects/10061548/ editor/  

(trzy Krzywe Kocha). 

4. Następnie Płatek Kocha 

https://scratch.mit.edu/projects/33766288/editor/ .  

5. Oglądamy w jaki sposób kotek rysuje Płatek Kocha 

stopnia 1, 2, 3. 

6. Teraz połączenie tych dwóch scryptów w jedno 

https://scratch.mit.edu/projects/388732754/editor/ 

7. Pogadanka. 

8. Uruchamiamy projekt Trójkąt Sierpińskiego 

https://scratch.mit.edu/projects/152884042/editor/ 

9. Ustawiamy najpierw stopień 2, następnie 3, a na 

końcu 6. 

10. Teraz oglądamy budowę fraktalu Dywan 

Sierpińskiego 

https://scratch.mit.edu/projects/386419917/editor/. 

11. Podsumowanie lekcji. 

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych: Stwórz scrypt Drzewa 

binarnego losowego w Scratchu i Pythonie str 121-122 

(na ocenę celującą) 
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