
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Czwartek 21.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 21.05.2020 r. Biologia Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. 
Cele: Wykazanie, że eliminowanie organizmów, niszczenie siedlisk, 
zanieczyszczenie środowiska  
          oraz wprowadzanie obcych gatunków, przyczynia się do zanikania 
różnorodności biologicznej. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj treść podręcznika str. 143 oraz str. 146-151. 

2. Poszukaj odpowiedzi na pytania: 

-Jakie są przyczyny eliminowania organizmów? 
-Jak są niszczone siedliska wielu gatunków? 
-Jak wprowadzanie obcych gatunków do środowiska wpływa na 
rodzime organizmy? 
-Jakie negatywne działania człowieka zanieczyszczające wody i 
degradujące gleby wywołują zanikanie różnorodności biologicznej? 

      3.     Napisz do zeszytu krótkie odpowiedzi na te pytania. 
      4.     Zdjęcie notatki wyślij na hanna.pawlik21@gmail.com 

 

 
2. 

21.05.20 Religia Temat:  Święty Jan Paweł II. 
Cel lekcji: Zapoznanie z biografią Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
-zaprojektuj kartkę urodzinową dla św. Jana Pawła II (technika dowolna).  
 
Modlitwa: Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawłami w intencji naszej 
Ojczyzny „Pod Twoją obronę…” 
 

 
10 minut 

 
3.  

 
21.05.2020 

 
j.niemiecki 

 
 

 
Temat:  Was tut dir weh? 
Cel: informowanie o tym, co nas boli.  
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat w zeszycie. 
2. Przypomnij sobie słownictwo z ostatniej lekcji, dotyczące nazw 

części ciała. Skorzystaj z filmiku przygotowanego przez Anję: Learn 

german with Anja: Body part in German. Korperteile 

https://www.youtube.com/watch?v=EXuCCH10w3k . Jeśli 

obejrzałeś filmik, potrafisz uzupełnić zdania: (küssen, sehen, hören, 

laufen, riechen,) 

Mit den Augen kann ich ________________ . 
Mit der Nase kann man _________________ . 
Mit dem Mund kann man ________________ . 
Mit den Ohren kann man _________________ . 
Mit den Beinen kann man ___________________ . 

3. Następnie odpowiadaj na pytanie, jak w przykładzie, używając 

kolejno niemieckich odpowiedników podanych części ciała: głowa, 

oczy, nos, uszy, nogi, stopa. Uwaga! Niektóre części ciała są w 

liczbie mnogiej, należy wówczas odmienić czasownik tun – czynić, 

sprawiać (ich tue, du tust, er/sie/es tut, wir tun, ihr tut, sie/Sie tun) 

- Was tut dir weh? / Co ci dolega, co cię boli? 
- Der Kopf tut mir weh. / Głowa mnie boli. 
- Die Augen tun mir weh. / Oczy mnie bolą. 
- _____________________ 
- _____________________ 
- _____________________ 

15min na 
messenger 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EXuCCH10w3k


- _____________________ 
4. O tym, ze coś nas boli, możemy powiedzieć jeszcze inaczej, łącząc 

słowa: nazwę bolącej nas części ciała i słówko: Schmerzen/bóle w 

następujący sposób: 

die Augen + die Schmerzen = die Augenschmerzen 
Oczy + bóle = bóle oczu 
 
die Nase + die Schmerzen = die Nasenschmerzen 
Nos + bóle = bóle nosa ;) 
 
Spróbuj uzupełnić zdania według wzoru: 
-Was tut dir weh? Der Kopf? 
-Ja, ich habe schreckliche Kopfschmerzen. 
 
-Was tut dir weh? Das Ohr?  
-Ja, ich habe schreckilche __________________ . 
 
-Was tut dir weh? Der Finger? 
-Ja, ich habe schreckliche ____________________ . 
 

Brawo, opanowałeś/aś dzisiejszą lekcję fantastisch  
Dla chętnych: ułóż rozmowę we właściwej kolejności, i napisz w zeszycie, 
czego dotyczyła. Przetłumacz zwroty: vorgestern, erkältet, Halstablette, 
Schmerztabletten, gute Besserung! 
 

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

4.  21. 05. 2020 r. Fizyka 
 

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek. 
 
Cel: Jak konstruuje się obrazy powstające w soczewkach i jakie cechy mają te 
obrazy. Zastosowanie soczewek. Na czym polegają krótkowzroczność i 
dalekowzroczność oraz w jaki sposób koryguje się te wady wzroku. 
 
Polecenia dla uczniów:  
 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Obejrzyj film, który znajdziesz pod linkiem 

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

3. Zapoznaj się z tekstem na str. 260 -263 z podręcznika. 

4. Przepisz do zeszytu „To najważniejsze” ze str. 265 z podręcznika. 

5. Wykonaj dokładnie rysunki (wszystkie sześć) w zeszycie  ze str. 261, 

262, 263 z  podręcznika – to są konstrukcje powstawania obrazów 

w soczewkach. 

6. Zrób zdjęcia wykonanych rysunków i prześlij na adres 

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

25.05.2020r. 

Powodzenia. 

Ok. 13 minut 

5. 21.05. 2020 r. Historia 
  

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku. 
 
 Cel: poznanie współczesnych konfliktów zagrażających światowemu pokojowi. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.242 - 247. 

Zapoznaj się z infografiką na s. 244 -245. 

3. Połącz się z klasą i nauczycielem na platformie discord.  
4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając zagadnienia: 

- rozwój państw Dalekiego Wschodu, 

15 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg
mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl


- problemy państw afrykańskich (wyjaśnij pojęcia: 

neokolonializm, apartheid) 

- konflikty zagrażające światowemu pokojowi  (wyjaśnij 

pojęcie: Al –Kaida). 

5. Obejrzyj przysłane prezentacje multimedialne. 

 
 

6. 21. 05. 2020 r. WOS Temat:  Życie polityczne w Polsce - uzupełnienie wiadomości 
 

              Cel: Pogłębienie wiedzy na temat życia politycznego w Polsce 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z podręcznikiem i konstytucją oraz 
internetem 
2. W zeszycie: 
-  ułożyć krzyżówkę do hasła pionowego WYBORY W RP 
    hasła poziome musza dotyczyć ostatnio omawianych zagadnień 
-  wyjaśnienia muszą być ułożone samodzielnie i być w formie zdań 
pojedynczych  
-  ułożoną krzyżówkę wraz z wyjaśnieniami oraz zapisane 
wyjaśnienie hasła  
    pionowego należy przesłać nauczycielowi do oceny w dniu danej 
lekcji do godz.    
    16.00 
3. Zapoznać się z tekstem źródłowym i wykonać zadanie dodatkowe 
dla chętnych 

Wbrew powszechnym stwierdzeniom, że jeden głos nic nie zmieni, każdy może 
mieć realny wpływ na politykę regionalną. Warto wiedzieć, za co odpowiadają 
samorządy, ponieważ dzięki temu będziemy mieli świadomość, co mogą 
zmienić, jeśli zagłosujemy w wyborach. 

Dla studentów ważnym środkiem transportu jest komunikacja miejska, za którą 
odpowiadają właśnie samorządy. Dla rodziców istotne są przedszkola, do 
których wciąż trudno się dostać. Samorządy są również odpowiedzialne za 
dysponowanie pieniędzmi oraz za ich pozyskiwanie. Miliardy złotych rocznie, do 
tego jeszcze niemałe środki unijne – to wszystko rozdzielane jest przez władze 
gminy, powiatu i województwa. 

Poza tym samorządy odpowiadają za domy kultury, biblioteki, szpitale, szkoły, 
a przede wszystkim za nasze miasta, gminy i powiaty. Jeżeli nie chcemy później 
narzekać, to idźmy i oddajmy głos, bo nawet jeśli nasz kandydat nie wygra, to 
będziemy mieć poczucie, że robiliśmy to, co trzeba, i choć trochę zwiększyliśmy 
poparcie dla naszego wybrańca. 

Fragment artykułu pt. 
Dlaczego warto głosować? 
Wysłany przez Paweł Pluta | Paź 18, 2018 | Nasze Miasto, Wybory 
samorządowe 2018  
 
Używając  telefonu lub innych komunikatorów wykonaj badanie sondażowe na 
temat: 
- czy dana osoba brała udział w wyborach organizowanych w Polsce w latach 
2018 - 2020 
- czym kierowała się oddając głos na danego kandydata/kandydatkę 
- jakie cechy charakteru i zachowania budzą u danego respondenta szczególny 
szacunek i uznanie 
wszelkie informacje szczegółowe dotyczące opracowania i przeprowadzenia 
ankiety zostaną podane przez nauczyciela na lekcji wos - u  
 

 

 
7. 

 
21. 05. 2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFz
URow5yHKyDJCiFg 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 
możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  

 

https://wroclife.pl/nasze-miasto/
https://wroclife.pl/wybory-2018/
https://wroclife.pl/wybory-2018/
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg


  
 

 
7. 

 
21. 05. 2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat: Kontrolujemy i oceniamy wydolność fizyczną Testem Coopera   
 
Polecenia dla uczniów   
Proszę obejrzeć poniższe filmiki i zapoznać się z tabelami dla danej kategorii 
wiekowej.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI

