
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ  

ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 

MATEMATYKA 
 

Zajęcia  
w tygodniu 

TEMAT 

09.01.2020 r. Test diagnozujący. 

30.01.2020 r. Liczby rzeczywiste; Działania na liczbach. 

06.02.2020 r. Obliczenia procentowe. 

13.02.2020 r. Potęgi; Pierwiastki; Obliczenia praktyczne. 

20.02.2020 r. Wyrażenia algebraiczne; Równania; Zadania tekstowe. 

27.02.2020 r. 
Własności figur płaskich; Trójkąty, ich rodzaje i własności; Trójkąty prostokątne; 
Czworokąty, ich rodzaje i własności; Figury geometryczne-zadania. 

05.03.2020 r. Graniastosłupy; Ostrosłupy. 

12.03.2020 r. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa. 

19.03.2020 r. Zadania na dowodzenie. 

26.03.2020 r. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 

16.04.2020 r. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. 

 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Zajęcia  
w tygodniu 

TEMAT 

10.01.2020 r. Test diagnozujący. 

31.01.2020 r. Zemsta; Dziady; Balladyna; Żona modna. 

07.02.2020 r. Kamienie na szaniec; Opowieść wigilijna; Quo vadis; Syzyfowe prace. 

14.02.2020 r. Pan Tadeusz; Świtezianka; Reduta Ordona. 

21.02.2020 r. Śmierć Pułkownika; Sonety krymskie. 

28.02.2020 r. Części mowy; Części zdania;  Imiesłowy. 

06.03.2020 r. Typy wypowiedzeń (zdania pojedyncze, złożone, równoważniki zdań). 

13.03.2020 r. Fonetyka; Słowotwórstwo; Słownictwo. 

20.03.2020 r. 
Rodzaje literackie i ich cechy charakterystyczne; Gatunki literackie i ich cechy; Środki 
poetyckiego wyrazu 

27.03.2020 r. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o lektury obowiązkowe i gramatykę  

17.04.2020 r. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o lektury obowiązkowe i gramatykę 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA ÓSMOKLASISTY  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI 

Zasady ogólne 

1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu zajęć prowadzonych przez 

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. 

2. Celem zajęć jest uzupełnienie, utrwalenie i poszerzenie wiadomości uczestników w zakresie 

egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: język polski i matematyka.  

3. Rejestracja uczestników dokonywana jest w kolejności zgłoszeń. 

4. Uczestnicy mogą dokonywać zapisu w sekretariacie Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana  

Pawła II w Gdyni oraz podczas prowadzonych zajęć.  

5. W dniu zapisu uczniowie otrzymają zgłoszenie, które rodzic/prawny opiekun wraz z uczniem musi 

wypełnić i przedłożyć podpisane na kolejnych zajęciach. Niedostarczenie zgłoszenia wiąże się  

z niemożliwością uczestnictwa w zajęciach.  

Zasady organizacji zajęć 

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w okresie od 09 stycznia 2020 roku do 17 kwietnia 2020 roku 

Czas trwania - 60 minut. 

2. Organizator zapewnia i organizuje ustaloną liczbę zajęć dydaktycznych w grupie zgodnie  

z wyznaczonym harmonogramem. 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do: 

a) uczestniczenia w zajęciach zorganizowanych na właściwym poziomie merytorycznym  

i organizacyjnym, 

b) życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym, 

c) pełnej informacji dotyczącej programu i planu zajęć, 

d) ochrony danych osobowych. 

2. Uczestnik obowiązany jest do: 

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

b) punktualnego przychodzenia na zajęcia, 

c) stosowania się do poleceń nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, 

d) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych słuchaczy i nauczyciela. 

3. Uczestnik, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami lub utrudnia prowadzenie 

zajęć i przeszkadza w pracy innym uczniom może zostać skreślony z listy uczestników.  

4. Podczas zajęć w szkole zabronione jest korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych,  

m. in.  telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer i rejestratorów dźwięku. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestnika  

na terenie placówki. 

6. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uczestnika przed i po zajęciach, również w sytuacji,  
gdy się spóźni lub wcześniej opuści zajęcia. 


