
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

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 Język polski Temat: W poszukiwaniu skarbu.  
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. Wykonaj pisemnie zad. 11 i 12 str. 350.  

 

 

2. 28.05.2020 Język polski Temat: Od słowa do legendy – treść i zakres wyrazu.  
a. Otwórz podręcznik na stronie 351 i napisz do zeszytu krótką 

definicję pojęć: treść wyrazu, zakres wyrazu.  

b. Z zeszytu ćwiczeń wykonaj następujące zadania: 1, 6, 7, 8, 9. 

 

 

3.  28.05. 
2020 r. 

Historia 
 

Temat: Świat w erze globalizacji. 
Cel: omówienie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą globalizacja. 
Polecenia dla uczniów:  

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.  
2. Przeczytaj wiadomości w podręczniku na s.257 - 261. 
3. Połącz się z klasą i nauczycielem przez Messenger. 
4. Napisz w zeszycie wyjaśnienia terminów: 

globalizacja- ............................................. 
amerykanizacja - ...................................... 

5. Zastanów się, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą 
globalizacja. 

 

5 min.  

 
4.  

 
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! 

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

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

 
15 min na 
messenger 



5.  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. 

 

6.  28..05.202
0 r. 

Język angielski Topic: Dream jobs-speaking and writing practice. 
Cel: Uczeń potrafi wyrazić swoje upodobania,intencje,przekazać 
informacje.Ćwiczenia praktyczne. 
 
 
Polecenia dla uczniów: 
 1.     Zapisz datę i temat lekcji w zeszycie i zgłoś swoją obecność na 
platformie Classroom. 
2.Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na platformie 
Classroom. 
3.Wykonaj ćw.1,2-more functions s.117-zeszyt ćwiczeń 
4.Przepisz do zeszytu opis planów na przyszłość –wpis na blogu s.100 i 
wykonaj ćw.1,3/100-podręcznik. 
Homework:ex.3/117-your workbook. 
 
Good luck.Powodzenia. 
       Spotykamy się na platformie Classroom od godz.12:40 . 
     
 
           

30 min. 

 
7. 

 
28.05.2020 

 
Wychowanie 

fizyczne 
(dziewczęta) 

 
Proszę wejść w poniższy link  i obejrzeć filmik. Zachęcam do ćwiczeń .  
https://ewf.h1.pl/student/?token=oZjo830PuI7l1XS9magoKvZGQ8SfxiM7f
EEdxkMDubGFxKa8Ww 
 
Pamiętamy o wietrzeniu pokoju przed przystąpieniem do ćwiczeń.  Jeśli 
to możliwe warto ćwiczyć na świeżym powietrzu.  
  
 

 

 
7. 

 
28.05.2020 

 
Wychowanie 

fizyczne  
(chłopcy) 

 
Test sprawności fizycznej  K. Zuchory – cd. 
 
Polecenia dla uczniów   
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=ABx7B6WH2umOEYms50ove9GjXpbJY
Nau4Tv47SLMKA72uRvs71 
 
4 element testu „Gibkość” 
 
https://ewf.h1.pl/student/?token=sx4or7FxsrjN4VcVTb3uICEQuM9F8bNA
AXdBq3T2iqEbCrmggK 
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