
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

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. 

 
25.05.2020r. 
 
 

 
Język 
angielski   

 
Topic:Indirect questions and reported speech-exercises. 
 
Cel:Wprowadzenie pytań pośrednich i mowy zależnej.Ćwiczenia praktyczne. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na platformie 
Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 

3. Wykonaj ćw.10 /96 –podr. oraz ćw.1,2,3/111 –zeszyt ćwiczeń. 
 
 
 
 
Spotykamy się o godz. 8:00 na platformie Classroom. 
 
 

      
 

 
30 min 

2. 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 
8.50-9.00 

 
3.  

 
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 

 
4.  

 
25.05.2020r. 

 
Geografia 

 
Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce (1/2). 
 
Cele: Poznanie najważniejszych zakresów badań prowadzonych na obszarach 

okołobiegunowych, poznanie statusu prawnego Arktyki i Antarktyki. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapoznaj się z treściami podręcznika str. 180—184. 

 
20min 

https://docwiczenia.pl/


2. Przypomnij widomości dotyczące wpływu warunków 
przyrodniczych na prowadzenie badań naukowych w strefie 
okołobiegunowej. 

3. Wykonaj zadania 2,3,4,5 w zeszycie ćwiczeń str. 83-84. 
4. Analizując treści dotyczące wkładu Polaków w badania obszarów 

polarnych wykonaj zadanie 6,7 w zeszycie ćwiczeń str. 84. 
5. Dla chętnych- analiza i wykonanie zadania 8,9 w zeszycie 

ćwiczeń str. 84-85. 
 

5.  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 
 

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. 

 

6.  25. 05 2020 
r. 

WOS Temat:  Cechy gospodarki rynkowej 
 

              Cel: Poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką rynkową 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z dowolnym tekstem wyjaśniającym 
pojęcie gospodarka rynkowa  
2. Obejrzenie filmów edukacyjnych prezentujących zagadnienia 
ekonomiczne 
3. W zeszycie  zapisać: 
   - pojęcie gospodarka rynkowa  
Gospodarka rynkowa zwana jest też kapitalistyczną.  Polega ona na 
tym, że w kraju, w którym jest taki rodzaj gospodarowania 
przestrzegane są w prawa przysługujące obywatelom.  Państwo nie 
ingeruje (nie wtrąca się) za bardzo w decyzje obywateli i 
przedsiębiorstw oraz zakładów usługowych, ale wspiera wszelką 
dozwoloną prawem działalność zmierzającą do wzrostu dobrobytu 
ludzi i kraju. 
 
   - podać cechy gospodarki rynkowej. W tym celu dokończyć poniższe 
zdania 

              1) własność prywatna polega na tym, że. 
............................................................................... 
 
              2) konkurencja to inaczej rywalizacja pomiędzy np. przedsiębiorstwami i 
jej przykładem  
                  może być: 
............................................................................................................................ 
               
              3) dążenie do zysku polega na zmniejszeniu wydatków a zwiększeniu 
dochodów np. przez  
                  fabryki lub zakłady usługowe.  
               
              4) wolność gospodarcza polega na tym, że każdy może 
....................................................... 

 
4. Filmy edukacyjne do obejrzenia: 

                   https://www.youtube.com/watch?v=lh2I95CE9ps 
                  https://www.youtube.com/watch?v=K8-kmWzqJEI  
                  https://www.youtube.com/watch?v=tL_Gh7s1hOE 

 
 
 

 

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


7. 25.05.2020r. Informatyka Temat: Tworzenie, wprowadzanie i formatowanie danych w 

arkuszu kalkulacyjnym.  
        

1. Zapisujemy temat lekcji.  

2. Uruchamiamy arkusz Excel lub Arkusze google. 

3. Otwieramy podręcznik na stronie 142 i wykonujemy 

powyższe polecenia, czyli tworzymy arkusz z danymi 

wg wzoru rys. 4 ze str. 141. 

4. Kopiujemy i „Wklejamy specjalnie” z  tzw funkcją 

Transpozycja rys. 5 wprowadzone dane wg poleceń str 

142. Uzupełniamy w ten sposób wszystkie dane pod 

przekątną. 

5. Aby sprawdzić poprawność wklejania wstawiamy w 

wierszu 22 funkcje sumy z Autosumowanie i zliczamy 

odległości między miastami w pionie. To samo robimy 

wstawiając sumę w kolumnie U i zliczając je poziomo. 

6. Wstawiamy dowolny wykres, formatujemy go aby był 

wyrazisty i przenosimy do nowego arkusza. 

7. Zapisujemy gotowy arkusz nadając mu nazwę 

Odległości między miastami i wysyłamy do mnie na 

priv. 

 

Zadania analizujemy na messengerze  podczas lekcji, 

później na priv. 

  

 

 

 


