
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach 

podaje harmonogram i tematykę konsultacji online dla klas ósmych, organizowanych od 9 listopada 2020r.  

z przedmiotów egzaminacyjnych. 

Przedmiot Dzień 

tygodnia i 

godzina 

Prowadzący Termin  Zagadnienia  

Język polski czwartek  

13.45 – 14.30 

Halina 

Żebrowska  

Izabela Limańska 

12. 11. 2020 (8a i 8b osobno) Posługiwanie się terminem parafraza                    

i retrospekcja. Rozpoznawanie liczebników              

i ich poprawne użycie.   

19. 11. 2020 (8a i 8b osobno) Rozpoznawanie fraszki jako gatunku 

literackiego. Rozpoznawanie zaimka jako 

części mowy i jego poprawne użycie w zdaniu 

26. 11. 2020 (8a i 8b osobno) Redagowanie dedykacji. Rozpoznawanie bajki 

jako gatunku literackiego.  

Język angielski  piątek 13.30 – 

14.15 

Anna Szkarłat 13.11.2020 (8a i 8b razem)  Doskonalenie form czasu Past Simple.  

 

 

20.11.2020 (8a i 8b razem) Rozpoznawanie środków językowych  (dział 

edukacja). 

 

27.11.2020 (8a i 8b razem) Doskonalenie umiejętności dialogu – Speaking 

practice. 

Matematyka  8a – wtorek – 

8.00 -8.45 

8b – czwartek 

8.00 – 8.45 

Urszula Anton 10.11. 2020 – 8a 

12.11.2020 – czwartek 8:00-8:45 kl.8b 

Analiza zadania z treścią, poprawny zapis 

rozwiązania, sprawdzenie, jako ważny  

element  poprawnego rozwiązania. 

17.11.2020 - 8a 

19.11.2020 – 8b 

 Różne rozwiązania tego samego 

zadania,(przykłady różnych, poprawnych 

rozwiązań przykładowych zadań). 

24.11.2020 – 8a 

26.11.2020 – 8b 

Uzasadnij,że ..... zadania na dowodzenie - co  

to jest i na czym polega trudność. 

                  

 Jolanta Kurzeja-Jopek 

 

 



 

Harmonogram konsultacji online dla klas ósmych, organizowanych w miesiącu grudniu 2020r.  

z przedmiotów egzaminacyjnych. 

 

Przedmiot Dzień 

tygodnia i 

godzina 

Prowadzący Terminy   Tematyka 

Język polski czwartek  

13.45 – 14.30 

Halina Żebrowska – kl.8a 

Izabela Limańska – kl.8b 

3.12. 2020   (8a i 8b osobno) 

10.12.2020   (8a i 8b osobno) 

17.12.2020   (8a i 8b osobno) 

Tematykę konsultacji ustala nauczyciel  

w oparciu o bieżącą diagnozę potrzeb 

uczniów. 

Język angielski  piątek  

13.30 – 14.15 

Anna Szkarłat – kl.8a i 8b 4.12.2020   (8a i 8b razem) 

11.12.2020 

18.12.2020 

Tematykę konsultacji ustala nauczyciel  

w oparciu o bieżącą diagnozę potrzeb 

uczniów. 

Matematyka  8a – wtorek – 

8.00 -8.45 

8b – czwartek 

8.00 – 8.45 

Urszula Anton – kl.8a i 8b 1.12.2020   -  8a                

8.12.2020   -  8a 

9.12.2020   -  8b 

15.12.2020 -  8a 

16.12.2020 -  8b 

Tematykę konsultacji ustala nauczyciel  

w oparciu o bieżącą diagnozę potrzeb 

uczniów. 

 

  Dyrektor szkoły   

Jolanta Kurzeja-Jopek 


