
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

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. i 2. 21.05.2020 Język polski (dwie jednostki lekcyjne) 
Temat: Nowy wspaniały świat według Aldousa Huxleya.  

a. Wypisz w zeszycie skojarzenia z wyrażeniem; nowy wspaniały 

świat.  

b. Otwórz podręcznik na str. 328 i przeczytaj dokładnie fragment 

powieści „Nowy wspaniały świat”. 

c. Streść krótko przeczytany tekst.  

d. Napisz, kto i w jakim celu oprowadza grupę studentów po 

budynku.  

e. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 157 i wykonaj zad. 3, 4, 5 i 7.  

 
 

 

3.  21.05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Polska w latach 90. XX wieku. 
Cel: poznanie przebiegu transformacji w Polsce po upadku komunizmu. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.248 - 252. 
3. Połącz się z klasą i nauczycielem przez Messenger. 
4. Napisz w zeszycie wyjaśnienia terminów: 

- plan Balcerowicza, 
- gospodarka wolnorynkowa, 
- prywatyzacja, 
- pluralizm polityczny. 

5. Wypisz w zeszycie podstawy ustrojowe RP zawarte w 
Konstytucji z 1997 roku (obowiązującej do dziś). 

6. Wypisz w zeszycie w kolejności chronologicznej (uwzględniając 
lata sprawowania urzędu) wszystkich prezydentów III RP. 

7. Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 
 

 

5 min.  

 
4.  

 
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? 

15min na 
messenger 

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


- Der Kopf tut mir weh. / Głowa mnie boli. 
- Die Augen tun mir weh. / Oczy mnie bolą. 
- _____________________ 
- _____________________ 
- _____________________ 
- _____________________ 

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  
 

 

5.  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 

6.  21.05.2020 
r. 

Język angielski Topic: Jobs and work places. 
Cel: Wprowadzenie słownictwa (nazw zawodów i miejsc pracy). 
 
Polecenia dla uczniów: 
 1.     Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie i zgłoś swoją obecność na 
platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 

30 min. 

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


3.Wykonaj ćw.1,2/95 – podręcznik,ćw.1,2,3,4/179-zeszyt ćwiczeń ,dla 
chętnych ćw.5,6/179 
 
Good luck.Powodzenia. 
       Spotykamy się na platformie Classroom od godz.11:40 . 
     
 
           

 
7. 

 
21.05.2020 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08Bxp
uZFzURow5yHKyDJCiFg 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli 
to możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  
  
 

 

 
7. 

 
21.05.2020 

 
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://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg
https://ewf.h1.pl/student/?token=APoXOjQINoTnJXOMgE8QfoZlCJ08BxpuZFzURow5yHKyDJCiFg
https://www.youtube.com/watch?v=3O-rEyL6SrI

