
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski O ojczyźnie słowami dawnego poety. Podręcznik s.260-261. Ćw.1, 2 s.260. 

 

Zaprojektuj własną okładkę do książki pt. “Pinokio” Carlo Collodi. Pracę 

wykonaj w zeszycie, nie przesyłaj nauczycielowi. 

 

Sprawdź, ile zapamiętałeś z lektury pt. “Pinokio”. Rozwiąż quizy i przygotuj się 

do sprawdzianu z treści lektury.  

• https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,3258b6-pinokio.html 

• https://funtest.pl/test/haniaczek2016/ 

• http://www.edukacja.edux.pl/p-9809-test-ze-znajomosci-tresci-

lektury-pinokio.php 

Godzina wychowawcza – lekcja online środa 06.05, godz. 11:00-11:30. 

 

Sprawdzian ze znajomości treści lektury pt. “Pinokio”. Lekcja online – test w 

Teams. 

 

Wyszukaj i zaznacz w lekturze “Pinokio” fragmenty opisujące pajaca.  

04.05 

 

05.05 

 

 

06.05 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 

 

 

08.05 

Ludwika 

Robakowska 

 Poniedziałek 

04.05 - godz. 

09:00-09:30 

 

Środa 06.05 - 

godz. 11:00-

11:30 

 

Czwartek 07.05 

- godz. 11:00-

11:30 

Matematyka 

4 –8. 05. 20 

Temat 1: Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach. 

• Obejrzyj filmy:  

1. https://pistacja.tv/film/mat00121-odejmowanie-ulamkow-o-tych-

samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89 

2. https://pistacja.tv/film/mat00122-odejmowanie-ulamkow-o-tych-

samych-mianownikach-przyklady?playlist=89 

• Przeczytaj informacje z podręcznika na str. 175 i zrób w zeszycie ćw. 

A, B, C. 

• Zrób ćwiczenia: 1,2 /71 

Temat 2: Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach cd. 

• Obejrzyj film: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Chojnacka 

chojnacka.danut

a@zso8gdynia.p

l 

 

Czwartek 7.05 

8.00-8.30 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,3258b6-pinokio.html
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https://pistacja.tv/film/mat00121-odejmowanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach-wprowadzenie?playlist=89
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1. https://pistacja.tv/film/mat00123-odejmowanie-liczb-mieszanych-o-

jednakowych-mianownikach-w-czesci-ulamkowej?playlist=89 

• Przeczytaj informacje z podręcznika na str. 176 i zrób ćw. D, E. 

•  Zrób ćwiczenia: 3 – 6 /71 

• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 1, 2 /176-177 

Temat 3.: Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - 

ćwiczenia. 

• Zrób ćwiczenia: 7 – 11 /72 

• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 8 /177 

Temat 4: Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach – 

zadania tekstowe. 

• Obejrzyj film:  

1. https://pistacja.tv/film/mat00124-odejmowanie-ulamkow-zwyklych-

o-jednakowych-mianownikach-zadania-tekstowe?playlist=89 

• Zrób w zeszycie zadania z podręcznika: 3, 4, 5, 6 /177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski S: Powtórzenie wiadomości. 

S: Nazwy czynności - wprowadzenie. 

S: Can – zdania twierdzące i przeczące.  

 

 

08.05 

Iwona Grzywna 

Grzywna.iwona

@zso8gdynia.pl 

Czwartek 10.00 

- 10.30 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

Zapisz temat w zeszycie: 
             Subject: Listening and writing 
Na początek poćwicz słownictwo związane z czynnościami dnia codziennego: 
https://learningapps.org/4887792 
https://wordwall.net/pl/resource/898391/angielski/english-class-a1-unit-61 
Zrób zadanie 2 i 3 ze str.88. Do tych zadań potrzebujesz plik dźwiękowy, który 
znajduje się również w tym folderze “Lekcja 18”. 
Następnie przypomnij sobie zasady dodawania końcówki -s do 3 osoby liczby 
pojedynczej w czasie present simple.  
https://wordwall.net/pl/resource/898461/angielski/english-class-a1-unit-62 
Zrób zadanie 4 ze str. 51 w ćwiczeniach. 
Przesyłamy zdjęcia zrobionych zadań na nasz prywatny czat! 
Zapisz temat: 

1. Środa 

godz.16.00 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

Lekcja online 

wtorek 13:05 

(MS Team)   
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Subject: Revision unit 6 

• Powtórz poznany materiał, otwórz link i zrób zadanie: 
https://learningapps.org/6885776 
https://wordwall.net/pl/resource/898475/angielski/english-class-a1-unit-62 

• Zrób zad.1,2 i 4 ze str.52 z ćwiczeń, a następnie otwórz link i zrób 
zadanie: 

https://wordwall.net/pl/resource/1521368/angielski/english-class-a1-unit-
66-ex-3-88 

• Na koniec otwórz:  
https://kahoot.it/challenge/05535872?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-
a5a9-587b9ed4017c_1588531502157 
Prześlij zdjęcia zrobionych zadań w ćwiczeniach na nasz prywatny czat! 

✓ Zapisz temat: 
Subject: Revision 6  (continued) 

• Zrób zadania 11 i 12 ze str.91 podręcznika, następnie wysłuchaj 
nagrania ( plik dźwiękowy „Lekcja 20”Teamsy) i wybierz poprawne  
zwroty lub wyrazy w zadaniu 15 str. 91. 

Zdjęcia zadań umieść na czacie. 
Przypomnijmy sobie nazwy miesięcy. Na pewno je pamiętacie z poprzednich 
lat, ale jeżeli nie jesteś ich pewny otwórz  „months of the year”( Teamsy). 
Tutaj masz możliwość poćwiczyć sobie słownictwo związane z nazwami 
miesięcy! 
https://learningapps.org/3956268 
 

historia Komunizm w Polsce. - Joanna Leszczuk Czwartek, 

13.00-13.20 

wdż U progu dojrzewania (spotkanie z grupą dziewcząt)  Barbara 

Kamińska 

Piątek 12.00 

Teamsy 

Informatyka Temat: Robot Karel 

1. Wejdź na stronę https://koduj.gov.pl/robot-karel/  

2. Kliknij w czerwony przycisk Zagraj 

3. Baw się dobrze!  

Niczego nie 

przesyłamy 

Tomasz 

Ogrodnik 
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Informatyka Wszystko jest na MS Teams w zespole 4a – Informatyka.  
Zadanie wysyłamy przez nasz zespół 
 
Temat 10: Metody stosowane w komputerowym pisaniu     
  
Instrukcja   
  
Jeśli posiadasz książkę przejdź do punktu 4, jeśli nie masz książki zacznij od 
punktu 1.    
1. W przeglądarce internetowej wpisz adres: https://dlaucznia.migra.pl/ 
2. Wybierz swoją ksiażkę.    
3. Wybierz podręcznik online.    
4. W dowolnym edytorze tekstowym  (Word, WordPad, OpenOffice Writer) 
lub na kartce papieru odpowiedź na pierwsze 5 pytań (1-5) z strony 108.    
5. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_4c i wyślij 
prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij przycisk 
PRZEŚLIJ.     
  
Termin do 10.05.2020     

10.05.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

Religia Dla wszystkich: 

1. Proszę zapoznać się z filmikami: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKL8HNLzSR9EwQ9SMfQGwlLvS5ISK

FaUo  

2. Napisz jak zbudowana jest Biblia. Możesz korzystać z informacji z filmików, 

podręcznika oraz innych źródeł, do których masz dostęp. 

 

*Dla chętnych na dodatkową ocenę: 

Ułóż krótki rymowany wierszyk, który może zachęcić do czytania Pisma 

Świętego. Wierszyk ma mieć 4-8 linijek 

10.05.2020 

 

Prace 

przesyłamy 

jako załączniki 

do zadania w 

Teamsach 

Mariusz 

Świerczyński 

W razie 

potrzeby czat 

MS Teams 

Przyroda Temat: Obszary i obiekty chronione 

 

Obejrzyj prezentacje: 

Do 08.05 

(piątek) 

do godz.14.00 

Agnieszka 

Szwarc 

Możliwość 

konsultacji na 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKL8HNLzSR9EwQ9SMfQGwlLvS5ISKFaUo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKL8HNLzSR9EwQ9SMfQGwlLvS5ISKFaUo


Polskie Parki Narodowe - W harmonii z przyrodą 

https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0 
 

Polskie Parki Narodowe - Po co istnieją? 

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk 

 
Polskie Parki Narodowe - Oko w oko z przyrodą 

https://www.youtube.com/watch?v=h1IWokIhzOg 

 
Przeczytaj z podręcznika str.155-158 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 96 - 97 
 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

MS Teams - 

Czat 

Plastyka Temat: Różne techniki malarskie a sztuka antyczna 
Obejrzyj prezentacje: 
Sztuka antyku 

https://www.youtube.com/watch?v=YTSjmaxbkyo 

 
Sztuka starożytnego Rzymu 

https://www.youtube.com/watch?v=xp1PBSWY_ew 
 

Dla chętnych 
Warsztaty - Grecka Amfora  
https://www.youtube.com/watch?v=JmOkAyPgCCs 
Materiały do ewentualnej pracy zostaną przesłane na e-mail 

Niczego nie 

przesyłamy 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 

(czwartek) 

do godz.14.00 

Agnieszka 

Szwarc 

 

 

 

 

 

 

 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość 

konsultacji na 

MS Teams-Czat 

Muzyka Temat: Warsztat muzyczny. 

1. Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY&list=PL-

vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=21&t=21s 

 

Do 13.05 Margarita 

Tuczko 

Teams 
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https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-

vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17 

 

2. Wykonaj ćwiczenia na własnych instrumentach: 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPps 

biblioteka Konkursfotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”  

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/04/regulamin-konkursu-

fotograficznego-czytam-czytasz-czytamy....pdf 

do 10.05. r Lewandowska.

Marzena@zso8g

dynia.pl  

wisniewska.han

n 

a@zso8gdynia.p

l 

konsultacje 

online na 

bieżąco 

TECHNIKA Temat: Rowerem przez skrzyżowanie - organizacja ruchu. Nic nie 

przesyłamy 

Anna Szczypczyk Lekcja on-line 

Czwartek 

10.00-10.30  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI&list=PL-vEE7TX3aIfVkyJz3kteA_JgDOBt5O2l&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPps
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/04/regulamin-konkursu-fotograficznego-czytam-czytasz-czytamy....pdf
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/04/regulamin-konkursu-fotograficznego-czytam-czytasz-czytamy....pdf
mailto:Lewandowska.Marzena@zso8gdynia.pl
mailto:Lewandowska.Marzena@zso8gdynia.pl
mailto:Lewandowska.Marzena@zso8gdynia.pl
mailto:a@zso8gdynia.pl
mailto:a@zso8gdynia.pl

