
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Kiedy spotykamy poszkodowanego... Przeczytaj w podręczniku 

“Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie” s.316 oraz 317. Zeszyt 

ćwiczeń s.114, 115. 

 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. “Zadanie domowe” podręcznik 

s.263-264 oraz 265. Zeszyt ćwiczeń s.103-105. 

 

O wykresach zdania pojedynczego. Podręcznik s.259-261. Zeszyt 

ćwiczeń s.101-102. 

 

Co to jest przydawka? Podręcznik s.272-273. Zeszyt ćwiczeń s.105-

107. 

 

Budowa zdania pojedynczego.  

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---

cwiczenia/DFviviFTB 

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tworzenia wykresów zdań 

pojedynczych. 

11.05 

 

 

 

12.05 

 

 

13.05 

 

 

14.05 

 

15.05 

Ludwika 

Robakowska 

Środa 13.05 - 

godz. 10:00-

10:30 

 

Czwartek 14.05 

- godz. 10:00-

10:30 

 

 

matematyka Temat: Pole równoległoboku Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6,7  

str. 188-190 zeszyt ćwiczeń str. 95-96  

Temat: Pole rombu  Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6 str. 191-192, zeszyt 

ćwiczeń str. 97 

Pon 11.05.20 

kartkówka test 

Forms (Pole 

prostokąta i 

kwadratu, 

Jednostki pola) 

Małgorzata 

Znosko 

Pon. 10.00  

 Śr. 11:00 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

✓ Zapisz temat:  
Subject: Debbie and Jim 

• Przeczytaj tekst z zad.9 ze strony 91, wypisz nieznane ci 
słownictwo z czytanki do zeszytu pod tematem. Znajdziesz je 
na stronie 89 i zapisz ich polskie tłumaczenia do zeszytu. 

Do środy 

 

 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

Lekcja online 

środa 13:05(MS 

Team)   

 

https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB
https://epodreczniki.pl/a/opis-zdania-pojedynczego---cwiczenia/DFviviFTB
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


Jeżeli znasz wszystkie słówka, oczywiście nie musisz nic 
zapisywać. Następnie zrób zadania 9 i 10 ze str.91 
podręcznika. 

• Zrób zadanie w ‘View assigntment/Lekcja 21. Do tego zadania 
będziesz potrzebować plik dźwiękowy ‘Lekcja21’, który 
znajduje się na MS Teams, w folderze ‘Lekcja 21’ 

Zdjęcia zadań umieść na czacie.  
✓ Zapisz temat w zeszycie: 

               Subject: Vocabulary revision 6 

• Na początek poćwicz słownictwo związane z zawodami,  
       a następnie otwórz link i zagraj w grę: 

https://learningapps.org/display?v=p81girt7k20 

• Tu znajdziesz powtórzenie czasu przeszłego – Past Simple 
https://quizlet.com/_8e04bm?x=1jqt&i=144je7 

• Uwaga! Uczymy się słówek! Zajrzyj: 
https://quizlet.com/_8dyvfn?x=1qqt&i=144je7 

✓ Zapisz temat: 
              Subject: When Grandpa and Dad were children 

• Przeczytaj tekst w ćwiczeniach na stronie 54 i zrób zadanie 
1,2,3 i 4. 

Zdjęcia zadań umieść na czacie. 
Uwaga! Test z rozdz. 6 – 18 maja 

 

 

 

 

 

 

 

Do piątku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 

poniedziałku 

 

a@zso8gdynia.p

l 

 

Język angielski 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iwona Grzywna  

grzywna.iwona

@zso8gdynia.pl 

 

Piątek 10.00-

10.30 

https://learningapps.org/display?v=p81girt7k20
https://quizlet.com/_8e04bm?x=1jqt&i=144je7
https://quizlet.com/_8dyvfn?x=1qqt&i=144je7
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
https://wordwall.net/pl/resource/753902/angielski/jobs
https://youtu.be/ZWZ6cNq6bEY
https://wordwall.net/pl/resource/1215004/angielski/past-simple-regular-verbs
https://wordwall.net/pl/resource/1215004/angielski/past-simple-regular-verbs
mailto:grzywna.iwona@zso8gdynia.pl
mailto:grzywna.iwona@zso8gdynia.pl


 

4. Wykonaj ćwiczenia i prześlij str. 51 

 

 

15.05 

 

historia Zjednoczenie Polski. - Joanna Leszczuk Piątek, 13.00-

13.00 

wdż Dbam o higienę- spotkanie dla grupy dziewcząt  B.Kamińska Poniedziałek 

Godz.14.00 

Informatyka 

chłopcy  

Temat: Algorytm, kod źródłowy, program – o co tu chodzi? 

1. Zapoznaj się z materiałem: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-

tvp-klasa-5,informatyka-08052020-lekcja-1,47793254 

(oglądamy do 15:45 minuty filmu) 

2. Uzupełnij kartę pracy znajdującą się w załączniku do zadania 

w MS Teams.  

Informacja o konieczności przesłania zaległych prac zostanie 

przesłana uczniom na czacie MS Teams (w przypadku braku takiej 

informacji do 17 maja oznacza to, że przesyłanie prac nie będzie 

konieczne). 

Informacja o przewidywanej ocenie rocznej umieszczona zostanie w 

dzienniku elektronicznym do 17 maja.  

Wypełnioną 

kartę pracy 

odsyłamy w 

MS Teams (po 

wypełnieniu 

klikamy 

prześlij). Nie 

wysyłamy prac 

inną drogą. 

Zadanie do 

17.05 do godz. 

23.59.  

Tomasz 

Ogrodnik 

Możliwość 

konsultacji na 

czacie w MS 

Teams w czasie 

lekcji 

Informatyka 

dziewczyn  

Temat: Microsoft Sway cz.2  
Proszę wykonać prezentacje w programie Microsoft Sway na dowolny 
temat np. moje zainteresowanie. 
 

15.05.2020 Sebastian Ropel  Możliwość 

konsultacji na 

czacie w MS 

Teams w czasie 

lekcji 

 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze – Regulamin: 

https://17logdy-

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

/EZHTL6eZ9BVEgIPQeQWBir0BHGPXyZMU74BE6VrfTE4Cxw?e=tPuv7J 

15-21.06. 

 

Lewandowska.

Marzena@zso8g

dynia.pl 

wisniewska.han

Konsultacje na 

bieżąco w 

aplikacji Teams 

 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,informatyka-08052020-lekcja-1,47793254
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na@zso8gdynia.

pl 

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 Tajga i tundra: 
 

Prezentacja do tematu: https://drive.google.com/file/d/1eebFa-

YNGkh_PSL_vJznpOkv85R9qj-8/view?usp=sharing 

 

Zadanie do wykonania 

Zadanie z ćwiczeń do tego tematu (nie przesyłamy!) 

Wszystkie zadania z ćwiczeń prześlecie mi po zakończeniu 

działu) 
 

15 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Teams 

czwartek 10:45-

11:15 

biologia Rośliny okrytonasienne 

 

Link do prezentacji, którą będziemy omawiać: 

https://drive.google.com/file/d/1d0LtmSucINAHsw3NjxN9ux8wJOoN

eDLE/view?usp=sharing 

 

Zadania z zeszytu ćwiczeń do tego tematu - będziemy rozwiązywać 

razem podczas zajęć. 

 

15 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Wtorek 10:00-

10:30 teams  

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 

- Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu ( Teams) 

 

mailto:wisniewska.hanna@zso8gdynia.pl
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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. 

 

W-f chłopcy Ćwiczenia stabilizujące 

Nasiona chia -źródło białka i błonnika 

11-15.05 Anna Arndt teams 

WF - dziewczęta Wyzwanie – 10 dni z pajacykami. (kontynuacja, zadania zostały 

przesłane na adresy mailowe dzieci) 

Odesłanie 

karty 

aktywności po 

wykonaniu 

zadania(do 

17.05) 

Anna Szczypczyk  

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 

Godzina wychowawcza Spotkanie z wychowawcą. - Joanna Leszczuk Środa, 12.00-

12.30 

Plastyka Wykonaj zaległe prace: 

• “Wiosenne kwiaty”- technika dowolna 

• “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna 

• “Origami” - praca z papieru 

 

 

Dla chętnych, którzy nie mają braków: 

Do 14.05 do 

godz.14.00 

 

 

 

 

 

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

Agnieszka 

Szwarc 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

 

Teams - Czat 

https://epodreczniki.pl/a/muzyka-ilustracyjna-i-programowa/DIjC0yUDV
https://epodreczniki.pl/a/muzyka-ilustracyjna-i-programowa/DIjC0yUDV
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4&t=117s
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Praktyczna Akademia Rysunku i Malarstwa. Podstawy 

rysowania ołówkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=emQjN0v_qgo 

Możesz wykonać ćwiczenia zawarte w prezentacji 

 

Nic nie 

przesyłamy 

  

https://www.youtube.com/watch?v=emQjN0v_qgo
https://www.youtube.com/watch?v=emQjN0v_qgo

