
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

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 Język angielski Temat: Why don’t we watch the match? 

Cele lekcji:powtórzenie funkcji językowych – propozycje i sugestie. 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  Classroom 

Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 8.00. 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 

Classroom. 

Podręcznik str. 89: propozycje i odpowiedzi, ćw. 2 (nagranie 2.31) i ćw.5. 

Zeszyt ćwiczeń str. 105 (more functions) ćw.1 i 2. 

20 min. 
 

2. 13.05.2020 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 
 
 

 

3.  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 
9.40-9.55 

 
4.  

 
13. 04. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat:  Jak otrzymać tłuszcze? 
 

 
25 minut 



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. 

 
5. 

 
13. 05. 2020 r. 

 
Zajęcia z 
wychowawcą  

 
Temat: Jesteśmy różni – jesteśmy wyjątkowi. 
 
Cel: pobudzanie empatii i zrozumienia; kształtowanie postaw 
tolerancyjnych. 
Polecenia dla uczniów: 
Połącz się z całą klasą i wychowawcą na platformie Discord o godzinie 
12.40. 
 

Połączenie 
na platformie 
Discord od 
godziny 
12.40. do 
13.00  
 

6.  13.05. 2020 r. J. polski 
  

Temat: Walczyć o prawa. 
 
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech 
tekstu urzędowego; 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat z w zeszycie.  
2. Wykonaj na brudno zadanie 12. s. 316 z podręcznika.  
3. Pobierz materiały do tej lekcji ze swojej poczty internetowej.  
4. Połącz się z grupą i nauczycielem na platformie discord. 
5. Zapisz w zeszycie notatkę i uzupełnij.  
6. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na s. 149 - 150. 

 

–  zadania 
analizujemy 
na Discordzie  
od godz.  
11:40 do 
godziny 
12:25 
 

7.  13.05.2020r Religia Temat: Moje zadania w Kościele. 
 
Cel lekcji: Uświadomienie uczniom zadań, jakie mają w kościele. 
 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu. 
- przeczytanie treści katechezy, 
- test, 
- odp. na pytania: Co otrzymuję od wspólnoty Kościoła?. Co ja daję 
wspólnocie Kościoła? 
- zapis treści „Zapamiętaj” 
 
- Modlitwa: Odmówić w dowolnym czasie Litanię Loretańską (Do Matki 
Bożej). 

 
 

15 minut 

 
8.  

 
13.05.2020 r. 

 

 
Doradztwo 
zawodowe 

  

 

 

 

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

