
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIIIa 
Wychowawca: Emilia Kaszycka 

Czwartek 28.05.2020 r. 

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          
w czasie lekcji 
na pracę on – 

line 
 

1. 28.05.2020 r. Biologia Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 
Cele: 
-Rozpoznawanie zasobów przyrody. 
-Wyjaśnienie skutków niewłaściwej eksploatacji zasobów przyrody. 
-Opisanie zasady zrównoważonego rozwoju. 
-Wskazanie działań prowadzących do poprawy stanu środowiska. 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przeanalizuj tekst w podręczniku str. 152- 156. 

2. Gdy poznasz rodzaje zasobów przyrody, uzupełnij zadanie 1. Str.87 

w ćwiczeniach. 

3. Wypisz do zeszytu ogólne skutki niewłaściwej eksploatacji 

wyczerpywanych zasobów przyrody. 

4. Na str. 153 w podr. wyszukaj na czym polega zasada 

zrównoważonego rozwoju. Rozwiąż zadanie 3 str.89 w ćwiczeniach. 

5. Na podstawie tekstu w podręczniku na str.154-155, spróbuj podać 

po jednym przykładzie racjonalnego wykorzystania organizmów, 

wody, powietrza, gleby oraz racjonalnej gospodarki zasobami 

nieodnawialnymi w naszych gospodarstwach domowych, gminie. 

Wyślij notatkę na hanna.pawlik21@gmail.com    

 

 

 
2. 

 
28.05.20r 

 
Religia 

 
Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 
Cel lekcji: Pogłębienie wiadomości na tematy istoty i znaczenia Zesłania Ducha 
Świętego. 
 
Polecenia dla ucznia: 
- zapisanie tematu, 
- przeczytanie treści katechezy, 
-  wypisz Dary Ducha Świętego, 
- przepisz z podręcznika treść „Zapamiętaj”, 
 
Modlitwa : O światło Ducha Świętego. 

 
 
 
 
 
 

10 min 

 
3.  

 
28.05.2020 

 
j.niemiecki 

 
 

 
Temat:  Was tut dem Opa weh? / Co dolega dziadkowi? 
 
Cel: ćwiczenie wypowiadania się na temat samopoczucia innych osób i tego, co 

im dolega; utrwalanie odmiany zaimka osobowego i rodzajnika określonego w 

celowniku. 

 

Polecenia dla uczniów: 

1.Zapisz temat. 

2.Przypomnij sobie odmianę rodzajnika i zaimka z ostatniej lekcji. Następnie, 

wykonaj w zeszycie zadanie z podręcznika s.96/8a. Uważaj tutaj na formy 

czasownika: tut, tun – pierwszą dajemy, gdy część ciała jest w liczbie 

pojedynczej, tą drugą – gdy chodzi o liczbę mnogą (np. Ohren/uszy, 

Zähne/zęby) 

3.Korzystając z poznanej gramatyki (ostatnia lekcja!!) ułóż cztery dialogi do 

przykładów z zad.8a/s.97, według wzoru podanego w zadaniu. Powodzenia! 

 
15 min na 
messenger 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com


A dla chętnych...: wykonaj w zeszycie zadania z gramatyki, podr.s.103/2,3 

 
–   w razie pytań, możliwość kontaktu przez Messengera 
VIEL ERFOLG / POWODZENIA  
 
 

4.  28. 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. Wykonaj zadanie 1/112, 2/112, 3/114 i 4/114 z ćwiczeń – Karty 

pracy, które prześlę przez Messenger 

3. Chętni mogą wykonać zadanie 5/115 i 6/115 z ćwiczeń – Karty 

pracy. 

4. Jak możesz wydrukuj Kart pracy, jeśli nie przepisz zadania do 

zeszytu. 

5. Zrób zdjęcia wykonanych zadań i prześlij na adres 

fizyka.w.nowak@wp.pl lub na Messenger do środy 01.06.2020r. 

Powodzenia. 

 

5. 28.05. 2020 r. Historia 
  

Temat: Polska w NATO i UE. 
 
 Cel: poznanie przyczyn i skutków przystąpienia Polski do NATO i UE. 
Polecenia dla ucznia: 

1. Zapisz temat w zeszycie.  

2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.253 - 256.  

3. Połącz się z rówieśnikami i nauczycielem na platformie 
discord.  

4. Napisz notatkę do lekcji uwzględniając daty przystąpienia 

Polski do NATO i UE. 

 

15 min.  

6. 28. 05. 2020 r. WOS Temat: Rola banków w gospodarce rynkowej 
 

              Cel: Poznanie podstawowych pojęć związanych z gospodarką rynkową 
                      Co to są  banki i jakie pełnią funkcje? 
                   

Polecenia dla ucznia: 
1. Samodzielna praca ucznia z dowolnym tekstem wyjaśniającym 
pojęcie bank, lokata, kredyt czyli pożyczka 
2. Obejrzenie filmów edukacyjnych prezentujących zagadnienia 
ekonomiczne 
https://www.youtube.com/watch?v=VzhM6y4Ibko 
https://www.youtube.com/watch?v=ag61fMj4O9M 
3. W zeszycie  zapisać: 
- pojęcie bank 
- podać 4 przykłady usług świadczonych przez banki dla ludności i 
przedsiębiorstw 

 

 

 
7. 

 
28. 05. 2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7fEEdx
kMDubGFxKa8Ww 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli to 
możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  
  
 

 

 
7. 

 
28. 05. 2020 r. 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(chłopcy) 

 
Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 
 
Polecenia dla uczniów   

 

mailto:fizyka.w.nowak@wp.pl
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7fEEdxkMDubGFxKa8Ww
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7fEEdxkMDubGFxKa8Ww


Proszę kliknąć w poniższe linki i obejrzeć filmiki i wspólnie z prowadzącym 
wykonywać poszczególne elementy testu. 
 
3 element testu „Siła ramion” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=ABx7B6WH2umOEYms50ove9GjXpbJYNau4
Tv47SLMKA72uRvs71 
 
4 element testu „Gibkość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=sx4or7FxsrjN4VcVTb3uICEQuM9F8bNAAXd
Bq3T2iqEbCrmggK 
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