
przedmiot Zadania do wykonania Termin oddania prac  nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski 1.Części mowy - zaimek. 

 Zapoznaj się z informacjami zwartymi na 174. stronie naszego 

podręcznika (dla osób, które nie mogą skorzystać z multibooka GWO, 

zamieszczony został screen tekstu w Teamsach). 

Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4, 5 na stronie https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-

niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ . 

 

2.Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.  

Wykonaj zadania z karty pracy zamieszczonej w Teamsach. 

1.Wykonaj do 12.00 w 

czwartek - omówienie 

tego dnia podczas lekcji 

on-line, więc nie 

przesyłaj. 

 

 

2. Ostatnie zadanie z 

karty pracy przekaż do 

piątku (22 maja). 

Pozostałych nie 

przesyłaj - omówienie 

25 maja. 

 

zapolska-

downar.magd

alena@zso8g

dynia.pl 

Poniedziałek 

12.00-12.30 

 

Czwartek 

12.00-13.00 

(j.polski+godz. 

wychowawcza)  

matematyka 1.Pole równoległoboku- Zad.1/189 Ćw. Str.95 

Obejrzyj I część filmu do 3:50 

https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu 

oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw 

2. Pole równoległoboku - lekcja online zad.2,7/189-190, Ćw.str. 96 

3. Pole rombu zad.1,2,3/192, Ćw. Str. 97 

Obejrzyj II część filmu od 3:50 

https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu 

oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw 

4. Sprawdzian online- z 4 tematów str.182-192 

 

Notatki, materiały pomocnicze oraz szczegółowe wytyczne są w plikach 

Teams 

18.05 

 

 

 

 

19.05 

20.05 

 

 

 

 

21.05 

A.Perlak Wt.12.00 

Czw.9.00 

https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ
https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ
https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu
https://www.youtube.com/watch?v=BFp_NAC9rAw
https://pistacja.tv/film/mat00240-pole-rownolegloboku-i-rombu
https://www.youtube.com/watch?v=Wajwv5NRfGw


Język angielski 

 

 

 

 

S:Past Simple - Czasowniki nieregularne 

Przeczytaj dialog str. 84  

Wykonaj ćw. 1 i 2/84 z podręcznika - odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Obejrzyj: 

https://youtu.be/t-y9Y9kvUxk 

Wykonaj ćwiczenia (skorzystaj z tabeli z czasownikami nieregularnymi 

umieszczonymi w Teamsach )  

 

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc

=pl&selLanguage=pl 

 

 

 

Kartkówka Teams – czasowniki regularne 

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartkówka Teams 22.05 

 

Iwona 

Grzywna 

Lekcja on-line 

Wtorek 10.00-

10.30 

 

 

Język angielski 

 

 

(gr.A.Majewska-

Trojańczyk) 

Karta pracy z Past Simple. 

Przeczytaj dialog na str. 86 i zrób zad. 1 i 3/86 z podręcznika 

Przeczytaj tekst na str. 87 i zrób zad. 3 i 5/87 z podręcznika 

 

 

 

 

19.05 

20.05 

 

A.Majewska-

Trojańczyk 

 

Wt.13:05 

 

Śr. 10:45 

historia        Temat:  Kryzys i odbudowa państwa polskiego. 

   Po zapoznaniu się z tematem czwartym proszę odpowiedzieć na 

pytanie. 

Oceń, który z potomków Bolesława Chrobrego: Mieszko II, Kazimierz 

Odnowiciel czy Bolesław Śmiały, ma Twoim zdaniem największe zasługi 

w pokonaniu kryzysu państwa polskiego w XI wieku. Uzasadnij swoją 

odpowiedź. 

 

       Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego 

19.05.2020 

Wtorek 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 

Piątek 

Piotr Jóżwiak Team, czat, w 

czasie lekcji 

historii. 

 

 

 

 

 

Lekcja on-line, w 

czasie zajęć. 

https://youtu.be/t-y9Y9kvUxk
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv2/unit7/stepsfunzone07_01?cc=pl&selLanguage=pl


•    Omówienie tematu. 

• Wyjaśnienie trudnych terminów 

     

 

 

Informatyka Temat 10: Tabele, ramki i ozdobniki w tekście 

  

https://youtu.be/NsjXX5CJBfs 

  

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. Jeśli masz Word online to zrealizuj ćwiczenie 3 z strony 115 (oprócz 

obramowania). Do tego zapoznaj się z pozostałymi ćwiczenia (1,2,4,5) i 

przykładami  stron 113-117 

Jeżeli masz Word stacjonarny to zrealizuj ćwiczenia 1 - 5 z stron 115 - 

117. 

  

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 24.05.2020 

 

24.05.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

https://youtu.be/NsjXX5CJBfs
https://dlaucznia.migra.pl/


Wychowanie 

fizyczne gr. 

chłopców 

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami 

instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek trwający: 

a. Pierwszy trening (3 x 5 minut p 90s): 5 minut rozgrzewka, 90 

sekund przerwy, 5 minut pracy o wyższej intensywności, 90 

sekund przerwy, 5 minut wyższej intensywności od poprzedniej. 

b. Drugi trening: 5 minut rozgrzewka + 15 minut pracy ciągłej 

umiarkowanej intensywności. 

c. Trzeci trening taki sam jak pierwszy. 

d. Czwarty trening taki sam jak drugi. 

  

2. Pomiar tętna wykonujemy: 

• Pierwszy i trzeci trening przed wysiłkiem i po każdej skończonej 

serii. 

• Drugi i czwarty trening przed wysiłkiem i po. 

  

Film instruktażowy pomiaru tętna: 

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

Pomiary tętna 

wysyłamy pod koniec 

tygodnia ze wszystkich 

ćwiczeń. 

  

Ćwiczenia wykonywane 

4 razy w tygodniu.   

   

   

Przesłanie 

dokumentacji do godz. 

15.00 22.05.2020 

 

Rafał 

Wojczulanis:  

   

wojczulanis.ra

fal@zso8gdyn

ia.pl    

  

MS Teams 

Konsultacje 

indywidualnie 

po ustaleniu 

terminu 

muzyka Temat: Na majówkę. Zabawy muzyczne z gestodźwiękami. 

Zaśpiewaj piosenkę pt. „Ja mam tylko jeden świat” tekst z podręcznika 

str.140 i 141 

https://www.youtube.com/watch?v=32wPrtYNhos 

Następnie zaśpiewaj piosenkę do innej wersji podkładu, realizując w 

refrenie własny, improwizowany akompaniament złożony z 

gestodźwięków (np. klaskanie, pstrykanie palcami obu rąk jednocześnie 

lub na zmianę, uderzanie o uda, itd.) 

https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0 

Dodatkowy opis lekcji oraz przykłady gestodźwięków, piktogramy i 

realizacja wykonania znajduje się w notesie zajęć w Teamsach. 

 

-   

Witomska.Ha

nna@zso8gdy

nia.pl 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu ( Teams) 

 

Plastyka Dnia 26 maja - DZIEŃ MAMY.           ------- 

Nic nie przesyłamy 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams - Czat 

https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU
mailto:wojczulanis.rafal@zso8gdynia.pl
mailto:wojczulanis.rafal@zso8gdynia.pl
mailto:wojczulanis.rafal@zso8gdynia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=32wPrtYNhos
https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl


Wykonaj laurkę lub inną niespodziankę dla swojej mamy. 
 

Można się zainspirować: 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo 

https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI 

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

 

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 (piątek) do godz. 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

szwarc.agnies

zka@zso8gdy

nia.pl 

 

Technika Temat: Składniki odżywcze. 

Wysyłamy test Składniki odżywcze (teams zadania). 

Do 22 maja Margarita 

Tuczko 

Teams 

Religia W tym tygodniu przypada 100 rocznica urodzin wielkiego Polaka - 

papieża Św. Jana Pawła II. Proszę, aby zapoznać się z jego życiorysem 

(link do filmu z YouTube) oraz proszę uzupełnić zadanie z WordWall. 

Nic nie wysyłamy, ponieważ WardWall zapisuje wasze wyniki po 

wpisaniu imienia i nazwiska. 

 

https://youtu.be/2luPuThCeSY 

https://wordwall.net/play/2325/329/443 

 

Pozostały czas poświęcamy na nadrobienie zaległych prac 

24.05.2020 

Nic nie wysyłamy 

Mariusz 

Świerczyński 

W razie 

potrzeby czat 

MS Teams 

Wychowanie 

Fizyczne 

dziewczyny  

Udokumentowana aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.  

NADRABIAMY ZALEGŁE PRACE 

24.05.2020 

Nie wysyłamy 

  

Damian 

Biniewicz 

Teams czat 

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

środę - link otrzymasz w zadaniu Teams   

1. 20.05 Małgorzata 

Brodecka 

Konsultacje 

Środa 10.00 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
mailto:Szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
mailto:Szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
mailto:Szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
https://youtu.be/2luPuThCeSY
https://wordwall.net/play/2325/329/443


2. Zapoznaj się tematem “Okrytonasienne” z podręcznika i zrób 

ćwiczenia do tego tematu (link do skanów ćwiczeń będzie dostępny w 

zadaniu teams) 

Prezentacja do lekcji: 

https://docs.google.com/presentation/d/13K9vGZ2rir_GlmnU53Xb8_Gb

qITVn2sEQxviJoIonRY/edit?usp=sharing 

 

 

2. 22.05 

 

 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze 

https://17logdy-

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

btj3UBbACBMivrlnzKYhssB_XsRgaIVIKTdfZBBZJJn1w?e=HJRWPp 

11.05-21.06 M.Lewandows

ka 

H.Wiśniewska 

 

konsultacje w 

Teams 

 

geografia Powtórka z szerokości i długości geograficznej 

 

Zadania do wykonania zostaną przesłane przez TEAMS we wiadomości 

prywatnej w dniu zajęć. 

 

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości prywatnej na 

teams.  

Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy szczegóły.  

Rozwiązujemy zadania 

w czasie lekcji – niczego 

nie przesyłamy 

Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Teams środa 

12:00-12:30 

  

https://docs.google.com/presentation/d/13K9vGZ2rir_GlmnU53Xb8_GbqITVn2sEQxviJoIonRY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13K9vGZ2rir_GlmnU53Xb8_GbqITVn2sEQxviJoIonRY/edit?usp=sharing

