
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Poniedziałek 18.05 2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 18.05.2020 Matematyka Temat: Symetralna odcinka 
Cele: Uczeń rozpoznaje symetralną odcinka, stosuje podstawowe własności 
symetralnej w zadaniach. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2.  Obejrzyj filmy i pod tematem lekcji zapisz co to jest symetralna 

oraz wykonaj konstrukcję symetralnej 
https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo 
3. Rozwiąż analogicznie 3 i 5 str.253 
4. Zadanie: zad.2 str.253 

 
 

20 min 
8.00-8.20 

 
2. 

 
18. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat:  Jakie właściwości mają tłuszcze? 
 

Cel: uczeń opisuje właściwości fizyczne tłuszczów, projektuje 

doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od 

tłuszczu nasyconego, wyjaśnia rolę składników odżywczych 

w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z doświadczeniem 38 w podręczniku (str.192), pooglądaj 

go na stronie docwiczenia.pl (kod: C8AWJU). Na podstawie tego 

doświadczenia zapisz w zeszycie jakie są właściwości tłuszczów i co to 

jest emulsja. 

2. Zapoznaj się z doświadczeniem 39 w podręczniku (str.193), pooglądaj 

go na stronie docwiczenia.pl (kod: C84X2W). Odpowiedz w zeszycie na 

pytania:  

- Które tłuszcze (roślinne czy zwierzęce) powodują odbarwienie wody 

bromowej i roztworu manganianu (VII) potasu? 

- Jakie związki (nasycone czy nienasycone) zawiera tłuszcz roślinny a 

jakie tłuszcz zwierzęcy? 

- Jakimi związkami (nasyconymi czy nienasyconymi) są tłuszcze ciekłe a 
jakimi tłuszcze zwierzęce. 

3.  Zapoznaj się z zastosowaniami tłuszczów (str.193). 

4. Tłuszcze w organizmie człowieka ulegają różnym przemianom. Zapoznaj 

się z nimi czytając tekst w podręczniku na stronie 195. 

Rozwiąż w zeszycie zadanie 5 z podręcznika (str. 195). 

 
25 minut 

 
3.  

 
18.05. 2020 r. 

 
Język polski 
 

 
Temat: W poszukiwaniu lepszego świata. Wisława Szymborska „Utopia”. 
Cel: doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji tekstu 
poetyckiego. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - 

mail.  
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
4. Przeczytaj wiersz „Utopia” na s. 326 – 327. 
5. Przeanalizuj treść wiersza wg poleceń 2-5 pod tekstem. 
6. Napisz w zeszycie notatkę i uzupełnij. 
7. Wykonaj ćwiczenia 1-4  na s. 154 - 155 w zeszycie ćwiczeń. 
8. Napisz w zeszycie zad. 7/327. Wyślij zdjęcie  do nauczyciela. 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 9.45 do 
10.15. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU
https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo
https://docwiczenia.pl/
https://docwiczenia.pl/


 
 

4.  18. 05. 2020 r. Fizyka 
 

Temat: Soczewki 
 
Cel: Poznanie dwóch rodzajów soczewek – skupiające i rozpraszające – oraz 
ich cechy. W jaki sposób promienie światła przechodzą przez soczewki. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi na str.254-257 w 

podręczniku. 

3. Przepisz „To najważniejsze” ze str. 258 z podręcznika 

4. Przerysuj dokładnie rysunki ze str. 255, 256, 257 do zeszytu. 

5. Wykonaj zadania 1/258 i 2/59 z podręcznika 

6. Chętni mogą wykonać zadanie 3/59 z podręcznika.  

7. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i rysunków i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do środy 20.05.2020r. 

Powodzenia. 

 

5. 18.05. 2020 r. Historia 
 

Temat: Upadek komunizmu – sprawdzian wiadomości  
z  rozdziału V. 
 
Cel: sprawdzenie wiadomości i umiejętności. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie discord. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e-

mail.  
4. Napisz sprawdzian i wyślij do nauczyciela. 

 

 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem 
na Discordzie 
od 
godz.11.40 
do 12.00 

6. 18.05.2020 Język angielski  Temat: More listening and writing. 

Cele lekcji: ćwiczymy rozumienie ze słuchu i doskonalimy umiejętność 

pisania o wydarzeniu z przeszłości. 

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

Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 12.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 

Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń str. 104: 

- ćw.1 - more Listening (nagranie 27),  

Str. 105 - more Writing: 

- ćw.1, 2 

Zadanie domowe: Homework – writing. Termin oddania - 22.05.2020. 

20 min. 

 

mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl

