
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII a 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Piątek 22.05.2020 r. 

 
Lp
. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 22.05.202
0 

Matematyk
a 

Temat: Sprawdzian wiadomości – okrąg, koło i pierścień kołowy 
Cele: Sprawdzenie wiadomości 
Polecenia dla uczniów: 
Polecenia dla uczniów: 
Sprawdzian zostanie zamieszczony zarówno na platformie Classroom jak i na 
Messenger  
Proszę w wyznaczonym terminie tj. do końca lekcji matematyki odesłać swoją pracę . 

 

2. 22.05.202
0 r. 

EDB Temat lekcji: Pierwsza pomoc przy zadławieniu 
Cel: Zapoznanie uczniów z prostymi i skutecznymi sposobami niesienia pierwszej 
pomocy poszkodowanym w typowych sytuacjach np. w przypadku zadławienia. 
Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika str. 109-111, zapoznać się z 
materiałem z e-podręcznika oraz obejrzeć filmy związane z tematem lekcji. 
https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/Dd12j5j2d 
Pierwsza pomoc przy zadławieniu u dorosłego 
https://www.youtube.com/watch?v=wHxKjZFpUVk 
Pierwsza pomoc przy zadławieniu u niemowlęcia 
https://www.youtube.com/watch?v=oaOrvWGZsHg 
Zapisać w zeszycie notatkę w punktach: (opisać każdy z punktów) 

1. definicja:   

- Zadławienie (str. 109) 
2. Objawy zadławienia –  

 
3. Pierwsza pomoc przy zadławieniu osoby dorosłej 

 
4. Pierwsza pomoc przy zadławieniu niemowlęcia 

Bardzo proszę o wysłanie mi zdjęć notatki na naszą grupę na messengerze, albo na 
priv bądź na pocztę e-mail alaszkola20@gmail.com    do godz. 16.00,  22.05.2020r. 
 
Życzę przyjemnej nauki  
 

 

3.  22 
05.2020 r. 

Język polski 
  

Temat: Kamienie krzyczą i słowa... – lekcja powtórzeniowa. 
 
Cel: Doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury; powtórzenie 
wiadomości. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj  tekst „Modlitwal” w podręczniku na s.322-323 i zastanów się 

nad zadaniami 1- 13 pod tekstem. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - mail.  
4. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie  discord. 

 

Połączen

ie on-

line od 

godziny 

09.40 do 

10.10.  

 

4.  22. 05. 
2020 r. 

Język polski 
  

Temat: Wyjść zwycięsko z najcięższych prób – praca klasowa nr 6. 
Cel: sprawdzenie wiadomości i umiejętności.  
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem przez discord. 
3. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na email.  
4. Napisz sprawdzian i wyślij do nauczyciela. 

 

Połączen

ie on-

line  

od 

godziny 

10.40 do 

11.10.  

 

5. 22.05.202
0 

Język 
angielski 

Temat: Exam preparation. 

Cele lekcji: Ćwiczymy rozumienie tekstów pisanych i funkcje językowe. 

20 min. 
 

https://epodreczniki.pl/a/dlawienie-sie-cialem-obcym/Dd12j5j2d
https://www.youtube.com/watch?v=wHxKjZFpUVk
https://www.youtube.com/watch?v=oaOrvWGZsHg
mailto:alaszkola20@gmail.com


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

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz.11.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na Classroom. 

Zeszyt ćwiczeń str. 108: ćw.11, 12, 13,14. 

Ćwiczenia dodatkowe: str.107 ćw.8, str. 108 ćw.10. 

 
6. 

 
22.05.202

0 r. 

 
Wychowani
e fizyczne 

(dziewczęta
) 

 
Proszę wejść w poniższy link i obejrzeć filmik.  W miarę możliwości proszę wykonać 
ćwiczenia wspólnie z prowadzącym. Powodzenia! 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2
XYOS3dd5 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to możliwe 
warto ćwiczyć na świeżym powietrzu 

 

 
6. 

22.05.202
0 r. 

Wychowani
e fizyczne 
(chłopcy) 

 
Temat : Doskonalenie gry w „Kwadrant”     
  
 Historia i zasady gry:  
 
http://uksbanica.manifo.com/kwadrant 
 
Rozpoczyna gracz drużyny znajdującej się  
w gnieździe, który odbija piłkę w ten sposób żeby spadła ona na pole gry lub do 
półkola, a następnie szybko przebiega do pierwszej chorągiewki. Zadaniem drużyny 
przeciwnej jest jak najszybsze złapanie piłki w celu uniemożliwienia przeciwnikowi 
dobiegnięcia do chorągiewek i obiegnięcia półkola. W momencie odbijania piłki przez 
następnego gracza z tej samej drużyny, gracz pierwszy, jeśli w pierwszej fazie nie 
obiegł całego półkola, biegnie dalej; gracz rzucający piłkę robi to samo i usiłuje 
przebiec półkole. Jeżeli w tym czasie drużyna przeciwna złapie piłkę, a gracz 
biegający będzie pomiędzy chorągiewkami, ma prawo go "zbić'. Obie drużyny 
odbijają piłkę i pokonują półkole, ale prawo do piłki uzyskują wtedy gdy którykolwiek 
znajdujący się na polu grania chwyci piłkę tylko jedna ręką lub wtedy gdy wszyscy 
gracze drużyny przeciwnej zostaną "zbici". Gracz, któremu uda się obiec całe półkole 
bez zbicia przez drużynę przeciwna, zdobywa dla swojego zespołu punkt. Wygrywa ta 
drużyna, która zdobędzie więcej punktów we wcześniej ustalonym czasie. Uzyskany 
punkt można wymienić na wykupienie "zbitego" gracza, który wcześniej stracił prawo 
do gry.     
   
Proszę obejrzeć filmik    
https://www.youtube.com/watch?v=Nea6rngMI94&t=228s 
 
   
                    

 

 

https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
https://ewf.h1.pl/student/?token=slcrprvh2mhzUQo1iZmi46UAIRBIAzPUjKJZgydmz2XYOS3dd5
http://uksbanica.manifo.com/kwadrant
https://www.youtube.com/watch?v=Nea6rngMI94&t=228s

