
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Środa 27.05.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 27.05.2020 Matematyka Temat: Symetria środkowa. 
Cel: Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki 
symetrii. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Przeczytaj notatkę na str.269 . W zeszycie zapisz najważniejsze 

informacje. Może pomóc ci w tym następujące opracowanie 
https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8 

3. Wykonaj zadanie 2,4,5 str.270 
https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU 
 

  

15 min 
8.00-8.15 

2. 27.05.2020 Język polski Temat: W poszukiwaniu skarbu.  
(dwie jednostki lekcyjne) 

a. Przeczytaj tekst pt. „Alchemik” na str. 346. Zapoznaj się też z 

notatką biograficzną o autorze.  

b. Na pierwszej lekcji wykonaj zadanie 1 str. 349 (wypisz elementy 

świata przedstawionego). 

c. Wykonaj pisemnie zad. 2 str. 349. 

d. Napisz, na czym polega „największe kłamstwo świata”. 

Wskazówki znajdziesz w zad. 4 str. 350.  

e. Na drugiej lekcji wykonaj pisemnie zad. 11 i 12 str. 350.  

 

 

 
3.  

 
27. 05. 2020 r. 

 
Chemia 

 
Temat:  Sacharydy – cukry. 
 
Cel:  uczeń  wymienia pierwiastki chemiczne wchodzące w skład 

sacharydów (węglowodanów), dzieli sacharydy na cukry proste i cukry 

złożone. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1. Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 202, 203. Zapisz w zeszycie 

co to są cukry. 

2. Zapoznaj się z doświadczeniem 42  

w podręczniku (str.202), pooglądaj go na stronie docwiczenia.pl (kod: 

C8RAUS). Opisz to doświadczenie według punktów:1) cel 

doświadczenia; 2) schemat (rysunek); 3) obserwacje; 4) wnioski. 

3. Przeanalizuj schemat podziału sacharydów znajdujący się na stronie 

203 w podręczniku. Zapisz w zeszycie na jakie trzy grupy dzielimy cukry 

i podaj po jednym przykładzie każdego rodzaju cukru. 

 

 
20 minut 

4.  27.05.2020 Biologia Temat: Obszarowa ochrona przyrody. 
Cele: 
- Poznanie celów ochrony przyrody . 
-Wskazanie form ochrony obszarowej. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj tekst podręcznika str.157-162. Zapoznaj się z 

materiałem https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-

w-polsce/D14LOROda (temat 1,2,3,4) 

2. Na dobry początek określ cele ochrony przyrody. Uzupełnij zad. 

1 str.90 w ćwiczeniach. 

3. Wyszukaj, jakie są formy ochrony obszarowej w Polsce. Wypisz 

do zeszytu te formy ochrony i krótko każdą scharakteryzuj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8
https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU
https://docwiczenia.pl/
https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda
https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/D14LOROda


4. Na podstawie poznanych informacji z różnych źródeł, rozwiąż 

zad. 7 str.92 w ćwiczeniach. 

5. ZADANIE Wybierz dowolny przykład jednej formy ochrony 

obszarowej w naszej gminie i krótko, według własnego 

pomysłu, ją scharakteryzuj. Wyślij zadanie na 

hanna.pawlik21@gmail.com  

 

 
5.  

 
27.05.2020r. 

 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: Preorientacja zawodowa. Wybór nowej szkoły. 
 
Cele: Poznanie różnych typów szkół w regionie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

Wyszukaj najnowsze informacje dotyczące różnych typów szkół, którymi 
się zainteresowałeś. 

 
20min 

 
6.   

27.05.2020r. Język angielski
  

Topic: People at work-reading. 
Cel:  Rozwijanie umiejętności czytania w języku angielskim. Ćwiczenia 
doskonalające czytanie. 
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.  Przypomnij wiadomości (pytania pośrednie, mowa zależna )i 
wykonaj ćw.1/113-zeszyt ćwiczeń. 

4. Wykonaj ćw.1,2,4/97-podr. 
 

Analiza zadań na platformie Classroom od godz.12:40  
Good luck.Powodzenia. 
 

 
 

 
 
 30 min. 

7. 27.05.2020 Zajęcia 
wyrównawcze 

Temat zajęć: Symetria osiowa. 
Spróbuj zrobić zdjęcie na którym będzie można zauważyć symetrię osiową.  

 

8 27.05.2020 Zajęcia rozwijające Temat zajęć: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.  

 

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

