
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

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 Język 
angielski 

Temat: Full-time or part-time job. 

Cele lekcji: rozwijamy umiejętność słuchania. 

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

Google 

w kl. 8a,rozpoczynamy o godz. 8.00. 

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

Podręcznik str. 98, ćw. 2, 3, 5, 6, 7 (nagrania 2.36 i 2.37) 

20 min. 
 

2. 27.05.2020 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 
 

 

3.  27.05.2020 Matematyka Temat: Symetria środkowa. 
Cel: Uczeń rozpoznaje figury środkowosymetryczne i wskazuje ich środki symetrii. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 

15 min 
9.40-9.55 



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 
 

  

 
4.  

 
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 

 
5. 

 
27. 05. 2020 
r. 

 
Zajęcia z 
wychowawcą  

 
Temat: Za co powinniśmy kochać i szanować swoich rodziców? 
 
Cel: budowanie poprawnych relacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 
Polecenia dla uczniów: 
Połącz się z całą klasą i wychowawcą na platformie Discord o godzinie 12.40. 
 
 

Połączenie 
na platformie 
Discord od 
godziny 
12.40. do 
13.00  
 

6.  27.05. 2020 
r. 

J. polski 
 

Temat: Mądrość i uśmiech. Stanisław Jerzy Lec „Myśli nieuczesane” 
Cel: ćwiczenie umiejętności czytania, wyciągania wniosków, rozpoznawania „gry 
językowej” i intencji nadawcy. 
 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Zapoznaj się z materiałami przekazanymi przez nauczyciela na e - 

mail.  
3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie  discord. 
4. Wykonaj zadane ćwiczenia. 

 

–  zadania 
analizujemy 
na Discordzie  
od godz.  
11:40 do 
godziny 
12:25 
 

7.  27.05.2020r Religia Temat: Zasady moralne w życiu człowieka. 
Cel lekcji: Ukazanie podstawowych zasad moralnych, obowiązujących wszystkich 
ludzi. 

 
Polecenia dla ucznia: 
-  zapisanie tematu(str. 50) 
- przeczytanie treści katechezy, 
- przepisz treść „zapamiętaj”, 
 
- Modlitwa: Prośba o dobre i zdrowe sumienie „ojcze nasz…” 

 
 

10 minut 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8
https://www.youtube.com/watch?v=j0Rqjah4cDU
https://docwiczenia.pl/

