
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

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 Język angielski Temat: Exam preparation. 

Cele lekcji: ćwiczymy rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych. 

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. 

Zeszyt ćwiczeń str. 106: 

- ćw.1 (nagranie 28),  

- ćw.2 (nagranie 29), 

- ćw.4,5, 6, 

Str.107: ćw.7, 9. 

20 min. 
 

2. 20.05.2020 WOS Temat:  Idziemy na wybory 
 

              Cel: Pogłębienie wiedzy na temat zasad organizacji w Polsce 
wyborów  
                      prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.  
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z podręcznikiem s. 132, 135, 140 i 
225  
    - przeczytać fragmenty tekstów, które dotyczą wyborów 
prezydenckich,     
      parlamentarnych i samorządowych organizowanych w RP 
    - przeczytać art. 169 i 170 Konstytucji RP z dn. 2 IV 1997 
2. W zeszycie  zapisać: 
   - pojęcie referendum i podać dwa przykłady kiedy one się w   
     Polsce odbyły i w jakiej sprawie 
   - zapisać nazwę wyborów, które odbędą się w tym roku 
   - co to jest bierne i czynne prawo wyborcze    
3. Regularnie oglądać lub słuchać programy informacyjne 
związane z  
    najnowszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie  

 

 

3.  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 
9.40-9.55 

 
4.  

 
20. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat:  Budowa białek. 

 
20 minut 

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


 
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). 

 
5. 

 
20. 05. 2020 r. 

 
Zajęcia z 
wychowawcą  

 
Temat: Z tolerancją nam do twarzy! 
 
Cel: budowanie właściwych postaw i relacji międzyludzkich; 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.  20.05. 2020 r. J. polski 
  

Temat: Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem kontrolnym.  
Cel: Doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury; 
powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. 
 
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. Przygotuj się do pracy klasowej.  

 
 

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

7.  20.05.2020 Religia Temat: Podwyższenie Krzyża Świętego. 
Cel lekcji: Wyjaśnienie genezy święta Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie treści katechezy, 
- napisz w punktach treść katechezy, 
- narysuj krzyż, 
Modlitwa: „Któryś za nas cierpiał rany….”3x 
 

 
 

10 minut 

 

 

 

https://docwiczenia.pl/

