
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Środa 20.05.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 20.05.2020 Matematyka Temat: Dwusieczna kąta. 
Cel: Uczeń rozpoznaje dwusieczną kąta, stosuje podstawowe własności 
dwusiecznej w zadaniach. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Notatka: Dwusieczna kąta – półprosta o początku w wierzchołku 

kąta i dzieląca ten kąt na dwa kąty przystające.  
3.  Obejrzyj film i wykonaj konstrukcję dwusiecznej kąta 

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4 
4. Wykonaj zadanie 22 a, b  str.257 wzorując się przykładem na 

filmie 
https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU 
 

 

15 min 
8.00-8.15 

2. 20.05.2020 Język polski Temat: W poszukiwaniu lepszego świata – W. Szymborska „Utopia”.  
Cele: doskonalenie umiejętności interpretacji utworu poetyckiego.  

a. Przeczytaj w podręczniku na str. 326 informację o Tomaszu 

Morusie i napisz definicję pojęcia „utopia”. 

b. Odczytaj wiersz W. Szymborskiej. 

c. Wypisz wszystkie charakterystyczne elementy krajobrazu 

ukazane w wierszu.  

d. Wykonaj w formie notatki zadanie 5 str. 327.  

e. Dla chętnych: zad. 6 str. 327.  

 

 

 
3.  

 
20. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat:  Budowa białek. 
 
Cel:  uczeń definiuje białka jako związki chemiczne powstające 

z aminokwasów, 

wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład białek, wymienia 

rodzaje białek, 

projektuje doświadczenie pozwalające wykryć obecność białka w różnych 
produktach. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 196, 197. Zapisz w zeszycie 

co to są białka  

i gdzie występują. 

2. Zapoznaj się z doświadczeniem 40  

w podręczniku (str.198), pooglądaj go na stronie docwiczenia.pl (kod: 

C82FHR). Na podstawie tego doświadczenia zapisz w zeszycie na czym 

polega reakcja ksantoproteinowa i do czego się  ją wykorzystuje. 

 Rozwiąż w zeszycie zadanie1 z podręcznika (str.201). 

 
20 minut 

4.  20.05.2020 Biologia Temat: Odnawialne źródła energii. 
Cel: Uświadomienie argumentów „za” i „przeciw” stosowaniu 
odnawialnych źródeł energii. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Wyszukaj w zasobach internetowych (lub innych) oraz w treści 

podręcznika str. 155, co to są odnawialne źródła energii. 

2. W tabeli wypisz argumenty „za” i „przeciw” wykorzystywaniu 

odnawialnych źródeł energii t.j. 

energii wiatru, energii słonecznej, energii geotermalnej oraz 
energii wodnej.  
Tabela ma się składać z 3 części: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4
https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU
https://docwiczenia.pl/


I-Rodzaj energii 
II- Argumenty „za” 
III- Argumenty „przeciw” 
np. energia wodna; „za”- nie zanieczyszcza środowiska 
                                    „przeciw”- są ograniczone zasoby wody 
słodkiej  

3. Postaraj się wymyśleć jak najwięcej argumentów. 

4. Zdjęcie wypełnionej tabeli wyślij na emaila 

hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 
5.  

 
20.05.2020r. 

 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: Rola pracy w życiu człowieka- rozumienie potrzeby własnych 
zainteresowań. 
 
Cele: Poznanie potrzeb własnych zainteresowań, roli pracy w życiu 

człowieka.  
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Obejrzyj film „Drogi zawodowe- zainteresowania” cz.1 
https://www.youtube.com/watch?v=UxQTfHdhuPA 

 

 
20min 

 
6.   

20.05.2020r. Język angielski
  

Topic:Revision unit 10. 
Cel:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 10. 
Polecenia dla uczniów : 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na 
platformie Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 

3.  Wykonaj ćw.1,2,3/91-podr.,ćw.1,2/105-zeszyt ćwiczeń. 
Analiza zadań na platformie Classroom od godz.12:40  

Good luck.Powodzenia. 
 

 
 

 
 
 30 min. 

7. 20.05.2020 Zajęcia 
wyrównawcze 

Temat zajęć: Arkusz egzaminacyjny nr 2-  ciąg dalszy (arkusz przesłany na 
platformie Classroom) 

 

8 20.05.2020 Zajęcia 
rozwijające 

Temat zajęć: Zadania na dowodzenie.  

 

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UxQTfHdhuPA

