
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Środa 13.05.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 13.05.2020 Matematyka Temat: Długość okręgu i pole koła.  
Cel: Uczeń oblicza długość okręgu i pole koła o danym promieniu lub 
danej średnicy.  
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Wykonaj karty pracy, które będą przesłane na platformie lub 

na Messenger. 
Analiza zadań na platformie  
Classroom.   

15 min 
8.00-8.15 

2. 13.05.2020 Język polski Temat: „Czym byłby świat, gdyby nie napełniała go nieustanna 
krzątanina poety…” 
Cele: doskonalenie umiejętności interpretacji utworu poetyckiego.  

a. Otwórz podręcznik na str. 313 i przeczytaj notatkę 

biograficzną Czesława Miłosza.  

b. Przypomnij sobie z historii, w jakiej sytuacji znalazła się 

Polska po zakończeniu II wojny światowej.  

c. Napisz krótko, jaką decyzję podjął Miłosz na początku lat 

pięćdziesiątych i w jaki sposób została uhonorowana jego 

twórczość?  

d. Przeczytaj wiersz „Który skrzywdziłeś” na str. 314.  

e. Odczytaj na str. 316 fragment „Deklaracji praw człowieka”.  

f. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 7, str. 148-150.  

 
 

 

 
3.  

 

13. 04. 2020 r. 
 

Chemia 
 

Temat:  Jak otrzymać tłuszcze? 

 

Cel: uczeń wyjaśnia pojęcie tłuszcze, 

klasyfikuje tłuszcze ze względu na pochodzenie i stan skupienia, 

zapisuje równanie reakcji otrzymywania tłuszczu w wyniku 

estryfikacji glicerolu z wyższym kwasem tłuszczowym 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się tekstem w podręczniku na stronie190, 191.  
2. Zapisz w zeszycie co to są tłuszcze.  
3. Skorzystaj z materiałów umieszczonych  na stronie epodręczniki.pl 

– Tłuszcze– budowa  

i właściwości. (temat: 1 i 2). 
4. Zapisz w zeszycie jakie są rodzaje tłuszczów ze względu na 

pochodzenie oraz budowę cząsteczki. Do każdego rodzaju podaj po 

dwa przykłady. 

Przeanalizuj ogólny zapis otrzymywania tłuszczów w reakcji 

estryfikacji oraz reakcję otrzymywania tristearynianu glicerolu. 

(podręcznik str. 190). Jest to metoda laboratoryjna. Zastanów się, w jaki 

sposób pozyskujemy tłuszcze takie jak olej, masło czy smalec. 

 

25 minut 

4.  13.05.2020 Biologia Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 
Cele: -Wyjaśnienie  pojęcia „zrównoważony rozwój”. 
          -Wskazanie sposobów gospodarowania odnawialnymi i 
nieodnawialnymi zasobami przyrody. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika str. 153-155. 

2. Zastanów się, na  czym polega zrównoważony rozwój. Zapisz 

informację do zeszytu. 

3. Na podstawie zdobytych informacji, wypisz w tabeli działania 

prowadzące do poprawy stanu odnawialnych i 

 

https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO


nieodnawialnych zasobów przyrody. Tabela ma uwzględniać 

2 części: I- „Odnawialne zasoby przyrody” (t.j. organizmy, 

powietrze, woda, gleba) oraz nieodnawialne zasoby przyrody 

( paliwa kopalne), II- „Działania poprawiające stan 

środowiska”. 

4. Uzupełnioną tabelę wyślij na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 
5.  

 
13.05.2020r. 

 
Lekcja z 

wychowawcą 

 
Temat: Rola przyjaciela w moim życiu. Prawa i obowiązki przyjaciół. 
 
Cele: Poznanie reguł przyjaźni, jak rozpoznać prawdziwego przyjaciela. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Obejrzyj do wyboru: 
- „3 reguły przyjaźni” 
https://www.youtube.com/watch?v=QBiaqN7ha9o 
- „7 sygnałów, aby zakończyć znajomość nawet z 
najlepszym przyjacielem” 
https://www.youtube.com/watch?v=QxHGHLFTS8k 

 

 
20min 

 
6.   

13.05 2020 r. Język angielski Topic:Talking about past events. 
 Cel:Uczeń potrafi użyć  czasu Past Perfect. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat i zgłoś swoją obecność na platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 
3.Homework:ex.3/102 (your workbook) 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.12:40 
 

30 min. 

7. 13.05.2020 Zajęcia 
wyrównawcze 

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

 

8 13.05.2020 Zajęcia rozwijające Temat zajęć: Arkusz egzaminacyjny nr 2  (arkusz zostanie przesłany na 
platformie) 

 

 

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

