
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Wtorek 12.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

 
1. 

 
12.05. 
2020 r. 

 
Język polski 
8 a 

 
Temat: Czym byłby świat, gdyby nie napełniała go nieustanna krzątanina poety. 
 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu poetyckiego; 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj w podręczniku informacje o Czesławie Miłoszu na s. 313 i 

zapisz notkę biograficzną w zeszycie.  
3. Pobierz materiały wysłane na e-mail.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
5. Przeczytaj wiersz „Który skrzywdziłeś” na s. 314. 
6. Napisz notatkę w zeszycie i uzupełnij.  

Wykonaj zadania 1 – 3  na s. 148 w zeszycie ćwiczeń.  

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

 
2. 

 
12.05.2
020 

 
j. niemiecki 

 
Temat: Wiederholung zum Kapitel „Gute Reise” 
 
Cel: powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału „Gute Reise” 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na stronie szkoły i wykonaj 

zadania z godnie z poleceniami, na tyle, na ile potrafisz! 
 

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

15 min na 
messenger 

 
3.  

 
12.05.2
020r. 

 
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 

4.  12.05.2
020 

Matematyka Temat: Okrąg, koło i pierścień kołowy – powtórzenie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Przypomnij sobie wszystkie poznane wzory. 
3. Rozwiąż zadania z karty pracy przesłanej na platformie 
4. Wykonaj w zeszycie 4 wybrane zadania z podręcznika str. 245 – 249. 

Analiza zadań na platformie Classroom.   
 

10 min 
10.40-10.50 

5. 12.05.2
020r. 

Informatyka  Temat: Fraktale w smartfonie.  

Cel: poznanie aplikacji rysującej tzw. Krzywą Kocha i trójkąt 

Sierpińskiego 

 

1. Zapisujemy temat lekcji.  

 

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


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) 
 

 
6.  

 
12.05.2
020r. 

 
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=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02
Q9X0nBAzo 
 

 

 

7. 12.05.2
020 

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=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHly
ts72ZIDToO6IJ 
  

Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 
możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 
 

 

 
6. 
i 

7. 

 
12.05.2
020r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

Temat: Skok w dal sposobem naturalnym - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć krótkie filmiki,  zapoznać się z ćwiczeniami 
przygotowującymi do skoku w dal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI 

 
2.Temat: Rzut oszczepem doskonalenie - LA 
 
Polecenia dla uczniów   
 
Proszę wejść w poniższe linki i obejrzeć filmiki dotyczący metodyki nauczania rzutu 
oszczepem 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnONSb1FGMM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FEIPEDNfr9s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pc3rSiOR7eA 
 

Zachęcam do aktywności fizycznej w domu.                                                                                    
Jest 7 zestaw ćwiczeń do domu przygotowany przez dr Krzysztofa Warchoła  
 
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf 
 

 

 

8. 12.05.2
020 

Zajęcia 
wyrównawcze 

Temat zajęć: Arkusz egzaminacyjny nr 1 (arkusz zostanie przesłany na platformie)  

 

https://scratch.mit.edu/projects/10061548/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/10061548/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/33766288/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/388732754/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/152884042/editor/
https://scratch.mit.edu/projects/386419917/editor/
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://ewf.h1.pl/student/?token=086Vt6dfl6DjtJ8KievcTGSS648EXxxFI2NTIQy02Q9X0nBAzo
https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ
https://ewf.h1.pl/student/?token=QKDVlfOocNlHOOvd2o0BNsTjIufwMEFg0wHlyts72ZIDToO6IJ
https://www.youtube.com/watch?v=tboD1adn7H4&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI
https://www.youtube.com/watch?v=WnONSb1FGMM
https://www.youtube.com/watch?v=FEIPEDNfr9s
https://www.youtube.com/watch?v=pc3rSiOR7eA
https://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Koronaferie/Zestaw_7_szkoly_podstawowe_klasy_VII_VIII.pdf


 


