
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Poniedziałek 25.05 2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę on – line 

 

1. 25.05.2020 Matematyka Temat: Symetria osiowa. 
Cele: Uczeń rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje ich osie 
symetrii 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2.  Zapisz notatkę w zeszycie (tekst z ramki str.258 i 259) 

Spróbuj rozwiązać zad. 2,4,5,6 str.259 

10 min 
8.00-8.10 

 
2. 

 
25. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat:  Właściwości białek. 
 
Cel:  uczeń planuje doświadczenie umożliwiające  zbadanie 

właściwości białek, obserwuje zachowanie się białka pod wpływem: 

ogrzewania, etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) i 

chlorku sodu, opisuje właściwości białek, opisuje różnice w przebiegu 

denaturacji i koagulacji białek, wymienia czynniki, które wywołują 

procesy denaturacji i koagulacji białek 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 199, 200.  

2. Zapoznaj się z doświadczeniem 41  

w podręczniku (str.199), pooglądaj go na stronie docwiczenia.pl 

(kod: C8ERDY). Zapisz w zeszycie wniosek wynikający z tego 

doświadczenia. 

3. Białka pod wpływem różnych czynników mogą ulegać procesom 

odwracalnym i nieodwracalnym. Zapisz w zeszycie co to jest 

koagulacja odwracalna (wysalanie) i denaturacja oraz pod 

wpływem czego te procesy zachodzą. 

 

 
20 minut 

 
3.  

 
25.05. 2020 r. 

 
Język polski 
 

 
Temat: Praca klasowa nr 6. – wypracowanie. 
 
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 e-mail.  
4. Napisz sprawdzian i wyślij do nauczyciela. 

 
 
 
 
 

 
Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem na 
Discordzie od 9.45 
do 10.15. 
 

4.  25. 05. 2020 r. Fizyka 
 

Temat: Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek - zadania 
 
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. Dla przypomnienie możesz obejrzeć film, który znajdziesz 

pod linkiem 

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

 

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


 
3. Wykonaj zadanie 1/270, 2/270 i 3/270. 

4. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

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

27.05.2020r. 

Powodzenia. 

5. 25.05. 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 na platformie Discord. 
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. Obejrzyj film na temat debat prezydenckich (temat na 
czasie, więc warto) 
https://youtu.be/_1ZlSDDuXwE 
 

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

8. Zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela. 
 

 

Połączenie z 
uczniami i 
nauczycielem na 
Discordzie od 
godz.11.40 do 
12.00 

6. 25.05.2020 Język angielski  Temat: Jobs - salary or wages. 

Cele lekcji: przypominamy zwroty i słownictwo związane z pracą i 

zawodami. 

1. Zapiszcie temat lekcji i zgłoście swoją obecność na platformie  

Classroom Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 12.40 

2. Zapoznajcie się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 

Classroom. 

Podręcznik str. 95, ćw. 4 i 5 (nagranie 2.33), ćw. 6 i 7. 

Zeszyt ćwiczeń str. 110, ćw. 1, 2, 3, 4. 

20 min. 

 

mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl
https://youtu.be/_1ZlSDDuXwE

