
1. przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski 1.Rozróżnianie części mowy w zdaniach. 

Wykonaj kartę pracy zamieszczoną w Teamsach  - nie przesyłaj (omówienie 14 maja 

podczas lekcji na żywo). 

2.Rozróżnianie części mowy w zdaniach – kartkówka 15 maja w Teamsach. 

  

3.Bajki Ignacego Krasickiego (wprowadzenie do pracy 11 maja podczas lekcji na 

żywo).  Wykonaj następujące ćwiczenia: 

 2, 3, 4 i 6 na stronie https://epodreczniki.pl/a/co-wiesz-o-bajkach/DJ0fKFZPH , 

 1, 2, 3 i 4 na stronie https://epodreczniki.pl/a/schlebiac-sobie-i-komus/DeZWl7QBI, 

 2, 3, 4 i 5 na stronie https://epodreczniki.pl/a/przestroga/DtFlSvzMb, 

 1, 2, 3 i 4 na stronie https://epodreczniki.pl/a/wladca-i-podwladni/DvpQrtaED , 

 Wynotuj te odpowiedzi, których nie można samodzielnie sprawdzić. Nie przesyłaj 

(omówienie 18 maja podczas lekcji na żywo). 

 

 

 

 

2. 15 maja 

(na ocenę) 

Magdalena 

Zapolska-

Downar 

zapolska-

downar.magdal

ena@zso8gdyni

a.pl 

 

Poniedziałek 

12.00-12.30 

 

Czwartek 

12.00-13.00 

(j.polski + 

g.wychowawcza) 

matematyka 1. Pole prostokąta i kwadratu 

https://www.youtube.com/watch?v=yVG2uLeJwNc 

https://pistacja.tv/film/mat00232-pola-figur-wprowadzenie?playlist=170 

Zad.1,2/183 

2. Pole prostokąta i kwadratu-lekcja online 

Zad. 3,4,5,6 w czasie lekcji, zad. dom. 8/183, ćw.str. 93 

3. Zależności między jednostkami pola 

https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk 

Zad. 1,2/187 

4. Zależności między jednostkami pola -lekcja online 

Zad,3,4/187 w czasie lekcji, zad. dom. ćw. str. 94 

 

Notatki, materiały pomocnicze oraz szczegółowe wytyczne są w plikach Teams 

11.05.2020 

 

 

 

12.05.2020 

 

13.05.2020 

 

 

14.05.2020 

perlak.agnieszka

@zso8gdynia.pl 

 

Wtorek 12.00 

Czwartek 9.00 
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Język 

angielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr. 

A.Majewskiej

-Trojańczyk 

Past Simple – czasowniki regularne.  

1.  Powtórz zawody 

https://wordwall.net/pl/resource/753902/angielski/jobs 

2. Posłuchaj  

https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY 

3. Wykonaj zadanie 

https://wordwall.net/pl/resource/1215004/angielski/past-simple-regular-verbs 

4. Wykonaj ćwiczenia i prześlij str. 51 

 

 

 

Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne. 

1. Praca klasowa z Unit 5 w MS Teams 

2. Przetłumacz słówka z zad. 2/81 i zrób zad.3,4/81 z podręcznika. Przeczytaj 

historyjkę na str. 82 i zrób zad. 1,2/ 82 oraz 6,7 i 8/83 z podręcznika. 

3. Przeczytaj historyjkę na str. 84 i zrób zad. 3/84 z podręcznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 

 

 

 

Pon. 11.05 

Wt. 12.05 

 

Śr. 13.05 

Iwona Grzywna  

grzywna.iwona

@zso8gdynia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Majewska-

Trojańczyk 

Wtorek 10.00-

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wt. 13:05 

 

 

Śr. 10:45 

historia Temat: Państwo Mieszka I – karta pracy 

 

 

Temat: Polska Bolesława Chrobrego 

Wtorek 

12.05.2020 r. 

 

Piątek 

15.05.2020 r. 

Piotr Jóżwiak Team,czad w 

czasie lekcji 

historii 

 

Lekcja online 

Informatyka Temat 9: Ozdabiamy tekst obrazami 
  
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.   
  

17 maj Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 
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3. Wybierz podręcznik online.   
  
4. W dowolnym edytorze tekstowym  (Word, WordPad, OpenOffice Writer, 
Notatnik) lub na kartce papieru (odeślij zdjęcie) odpowiedz na pytania (9 pytań) z 
strony 111. 
  
6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_5c i wyślij 
prowadzącemu w zadaniu w MS Teams jako "dodaj moją pracę" i następnie kliknij 
przycisk PRZEŚLIJ.    
  
Termin do 17.05.2020 

Wychowanie 

fizyczne gr. 

chłopców 

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami 

instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek trwający 20-30 minut  

  

2. Podczas każdych ćwiczeń wykonać pomiary tętna: 

• przed wysiłkiem 

• po wysiłku. 

  

Film instruktażowy: 

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

  

3. Zadanie dla chętnych na ocenę (na podwyższenie oceny): 

  

Wykonanie ćwiczeń z artykułami domowymi. (papier toaletowy, gazeta, 

książki, butelki z wodą, puszki, ręczniki itp.) 

Przesłanie krótkiego filmiku 2-3 minuty, może być nawet z instruktażem, 

można zamienić się w Panią Chodakowską      ) 
 

Udokumento

wanie 

ćwiczeń ( 

pod koniec 

tygodnia 

przesłanie 

wszystkich 

pomiarów 

tętna).  

  

Ćwiczenia 

wykonywan

e 4 razy w 

tygodniu.   

   

   

Przesłanie 

dokumentac

ji zadania do 

Rafał 

Wojczulanis:  

  

Tel. 518136389  

  

wojczulanis.rafal

@zso8gdynia.pl    

  

MS Teams 

Konsultacje 

indywidualnie po 

ustaleniu 

terminu 

https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU
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godz. 15.00 

15.05.2020 

 

biologia 1. Obejrzyj videolekcję “Nagonasienne” przed konsultacjami on-line w środę - 

link otrzymasz w zadaniu Teams  

2. Zapoznaj się tematem “Nagonasienne” z podręcznika i zrób ćwiczenia str. 

87 (link do skanów ćwiczeń będzie dostępny w zadaniu teams) 

Możesz też zapoznać się z materiałami: 

https://view.genial.ly/5eb3ee6b8058270d1d1959e7/presentation-

nagonasienne?fbclid=IwAR05CZcD8M4io_DRq-

i9tmWVHnrX3VOff2shfJvwTGtZXDUVi3L8xNEyIZw 

 

1.13.05 

 

2.15.05 

 

 

 

Małgorzata 

Brodecka 

Konsultacje 

Środa 10.00 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze – Regulamin: 

https://17logdy-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdynia_pl/EZHTL6eZ9B

VEgIPQeQWBir0BHGPXyZMU74BE6VrfTE4Cxw?e=tPuv7J 

15-21.06. 

 

Lewandowska.

Marzena@zso8g

dynia.pl 

wisniewska.han

na@zso8gdynia.

pl 

Konsultacje na 

bieżąco w 

aplikacji Teams 

 

Religia Omówienie lekcji: https://17logdy-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/swierczynski_mariusz_zso8gdynia_pl/EYcJ4-

nyX65CrlrTJj8zOMgBqMsHgJHYrvvHy_AzDXCwHg?e=Wopbt3 

 

Zeszyt ćwiczeń str. 80-81 

17.05.2020 

 

Nic nie 

trzeba 

wysyłać 

Mariusz 

Świerczyński 

W razie potrzeby 

czat MS Teams 

Geografia Utrwalenie wiadomości o krajobrazach świata - do rozwiązania zadania w FORMS 

(na ocenę) - można korzystać z różnych źródeł wiedzy. 

 

Link dostępu zostanie przesłany każdemu uczniowi we wiadomości prywatnej na 

TEAMS 

15 maja Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina 

Teams środa 

12:00-12:30  
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muzyka Temat: Muzyka i przyroda. Muzyka ilustracyjna i muzyka programowa. 

Zaśpiewaj piosenkę pt. „ Mokro” tekst str. 136-137 z podręcznika. 

Poznaj wiadomości na temat muzyki ilustracyjnej i programowej z poniższego linku 

https://epodreczniki.pl/a/muzyka-ilustracyjna-i-programowa/DIjC0yUDV 

i z podręcznika str.137-139 

Szczegółowy opis lekcji, pliki do piosenki oraz przykłady utworów muzyki 

ilustracyjnej i programowej, analiza nagrań oraz wrażenia i spostrzeżenia słuchowe 

w notesie zajęć w Teamsach. 

 

- Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu ( Teams) 

Wf 

dziewczyny  

Udokumentowana dowolna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu  15.05 Damian 

Biniewicz  

 

Technika Temat: Zdrowie na talerzu. Składniki odżywcze. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4&t=117s 

2. Przeczytaj temat na str. 64 podręcznika. 

3. Rozwiąż Test Składniki odżywcze (teams, zadania). 

 

15.05 Margarita 

Tuczko 

Teams 

Plastyka Wykonaj zaległe prace: 

• “Wiosenne kwiaty”- technika dowolna 

• “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna 

• “Origami” - praca z papieru 
 
 
Dla chętnych, którzy nie mają braków: 
Praktyczna Akademia Rysunku i Malarstwa. Podstawy rysowania ołówkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=emQjN0v_qgo 

Możesz wykonać ćwiczenia zawarte w prezentacji 

 

Do 15 maja 

do 

godz.14.00 

 

 

 

-----------------

Nic nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Szwarc 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

Możliwoąć 

konsultacji na 

MS Teams- Czat 
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