
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Czwartek 14.05.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. i 2. 14.05.2020 Język polski (dwie jednostki lekcyjne) 
Temat: To nie są sny szalone, szalona jest jawa… 
Cele: doskonalenie interpretacji utworu poetyckiego uwrażliwianie na 
krzywdę innych ludzi. 

a. Odczytujemy wiersz zamieszczony na str. 318 w podręczniku.  

b. Wykonujemy zadania z zeszytu  ćwiczeń na str. 151, 152, 153. 

c. Na zadanie napiszcie w zeszytach list do władz z prośbą o 

przyjęcie uchodźców z kraju objętego wojną. Możecie 

wystąpić w swoim imieniu lub imieniu organizacji, która walczy 

o przestrzeganie praw człowieka.  

 

 

3.  14.05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Terroryzm czeczeński.  
 
Cel: poznanie przyczyn terroryzmu czeczeńskiego. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Napisz w zeszycie wyjaśnienie hasła terroryzm. 
3. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.240 - 241. 
4. Połącz się z klasą i nauczycielem na platformie discord.  
5. Napisz w zeszycie, jakie były przyczyny oraz skutki zamachów 

bojowników czeczeńskich.  
 

5 min.  

 
4.  

 
14.05.2020 

 
Język niemiecki 

 
 

 
Temat: Test zum Kapitel „Gute Reise”. 
 
Cel: sprawdzenie znajomości słownictwa, struktur leksykalnych i 
gramatycznych z zakresu podróżowania i turystyki. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Sprawdzian zaczynamy od spotkania na Messenger zgodnie z 

planem lekcji, tam udostępniony zostanie link oraz hasło/kod 

dostępu do testu. Następnie wejdź w link, wpisz hasło i 

rozwiąż samodzielnie test.  

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

 

 
30 min pracy 
online 

5.  14. 05. 
2020 r. 

Fizyka 
 

Temat: Zjawisko załamanie światła 

 
Cel: Zjawisko załamania światła. Jak rozszczepić światło na poszczególne 
barwy. 
 
Polecenia dla uczniów:  

 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA 
 

3. Zapoznaj się z tekstem na str. 246-251 z podręcznika. 

4. Przepisz do zeszytu „To najważniejsze” ze str. 252 z 

podręcznika. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDsvlJp2VaA


5. Wykonaj zadnia 1/252, 2/253 i  3/253 z podręcznika. 

6. Chętni mogą wykonać zadanie 4/253 z podręcznika. 

7. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do poniedziałku 

18.05.2020r. 

Powodzenia. 

6.  14.05 2020 
r. 

Język angielski Topic:Cardinal and ordinal numbers. 
Cel:Utrwalenie liczebników głównych i porządkowych. 
Polecenia dla uczniów: 
1.Zapisz temat i zgłóś swoją obecność na platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela  na 
platformie Classroom. 
3.Homework:ex.1,2,3/102 (a workbook) 

Spotykamy się na platformie Classroom o godz.12:40 
 

 

 
7. 

 
07.05.2020 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=gJ8P68IxjHl28PxykjCw9tq6mz1pjen4c
fhoehi9WPOwhQ8K5H 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli 
to możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  
  
 

 

 
7. 

 
14.05.2020 

 
Wychowanie 

fizyczne  
(chłopcy) 

 
Temat:  Doskonalenie przekazania pałeczki w biegu sztafetowy - LA 
 
Polecenia dla uczniów: 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć film i w miarę możliwości wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. W filmie jest zawarta demonstracja i 
omówienie przekazania pałeczki sztafetowej oraz metodyczne ćwiczenia 
doskonalące. 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=SFiMqdSpX5rhHrc9wVAudFfZEU8FGHKIVXAD3iTjZQpFemUk7l 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8&t=86s 
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