
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Na czym polega zmiana w zachowaniu pana Tomasza? 

Podręcznik ćw.2a s.314 (pisemnie do zeszytu), ćw. 2b s.314 

(ustnie) 

 

Wymyślamy i piszemy własny dialog – Pan Tomasz rozmawia z 

mamą niewidomej dziewczynki. Napisz dialog, w którym 

przedstawisz temat ich rozmowy (do zeszytu).  

 

Dlaczego plakaty społeczne są potrzebne? Podręcznik s.318-319. 

 

Nowela i jej cechy gatunkowe. Podręcznik s.315. 

 

Ćwiczenia w pisaniu. Napisz list do niepełnosprawnego dziecka, 

w którym zaproponujesz swoją pomoc. Pracę napisz w pliku 

Word i umieść w Teams – zadania do 11 maja. 

04.05 

 

 

05.05 

 

 

 

06.05 

 

07.05 

 

08.05 

Ludwika 

Robakowska 

Środa 06.05 - 

godz. 10:00-

10:30 

 

Czwartek 07.05 

- godz. 10:00-

10:30 

matematyka Temat: Pole prostokąta i kwadratu 

Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6,7,8,9 str. 182-184  

zeszyt ćwiczeń str. 93  

Temat: Zależności między jednostkami pola  

Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6 str. 186-187, zeszyt ćwiczeń str. 94 

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 w zeszycie: 

             Subject: Pocket money 

Zrób zadanie 2, 3 i 4 ze str.87. (podręcznik). Tekst czytanki masz 

w pliku dźwiękowym „czytanka” Teamsy. 

W tekście masz przykłady czasowników nieregularnych. Poćwicz 

je: 

 Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

Lekcja online 

środa 13:05 

(MS Team)   

 

mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


https://wordwall.net/pl/resource/1252506/angielski/english-

class-a1-past-simple-unit-65-czasowniki 

https://wordwall.net/pl/resource/1252527/angielski/english-

class-a1-unit-63-i-65-czasowniki-nieregularne 

Następnie zrób zadanie 5 ze str.87(podręcznik). Potrzebujesz do 

niego plik dźwiękowy” Lekcja18” Teamsy 

Prześlij zdjęcia zrobionych zadań na nasz prywatny czat! 

✓ Zapisz temat: 

Subject: Revision unit 6 

• Zrób zad.1,2 i 3 ze str.88 z podręcznika (plik dźwiękowy w 

folderze), a następnie otwórz link i zrób zadanie: 

https://wordwall.net/play/1252/527/2923 

https://wordwall.net/play/1252/527/7174 

• Przeczytaj opis dnia Matta ze str.88, poćwicz materiał z 

rozdz.6:  

https://kahoot.it/challenge/03050512?challenge-id=8b11c1fc-

76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588540108983 

Prześlij zdjęcia zrobionych zadań w ćwiczeniach na nasz prywatny 

czat! 

• Zapisz temat: 

Subject: Revision 6 (continued) 

• Zrób zadania 2,3 i 4 ze str.52 w ćwiczeniach. 

• Następnie otwórz podręcznik na stronie 91 i przeczytaj 

czytankę (zadanie 9). W zeszycie zapisz odpowiedzi do 

zadania 10 ze str. 91.  

Zdjęcia zadań umieść na czacie. 

• Na koniec otwórz link i zrób zadanie:  

https://wordwall.net/pl/resource/1252506/angielski/english-class-a1-past-simple-unit-65-czasowniki
https://wordwall.net/pl/resource/1252506/angielski/english-class-a1-past-simple-unit-65-czasowniki
https://wordwall.net/pl/resource/1252527/angielski/english-class-a1-unit-63-i-65-czasowniki-nieregularne
https://wordwall.net/pl/resource/1252527/angielski/english-class-a1-unit-63-i-65-czasowniki-nieregularne
https://wordwall.net/play/1252/527/2923
https://wordwall.net/play/1252/527/7174
https://kahoot.it/challenge/03050512?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588540108983
https://kahoot.it/challenge/03050512?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588540108983


https://kahoot.it/challenge/01764203?challenge-id=8b11c1fc-

76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588538486330 

 

Język angielski S: Powtórzenie wiadomości. 

S: Jobs – wprowadzenie.  

Podręcznik str. 81. Zapisz do zeszytu i przetłumacz nazwy 

zawodów. Wykonaj ćwiczenia str. 50 i preślij zdjęcie. 

S: Past Simple – czasowniki regularne. 

 

 

 

 

08.05 

 

Iwona Grzywna 

Grzywna.iwona

@zso8gdynia.pl 

 

Piątek 10.00 - 

10.30 

historia Skutki rozbicia dzielnicowego. - Joanna Leszczuk Piątek, 13.00-

13.30 

wdż Dojrzewam (spotkanie dla grupy chłopców)  Barbara 

Kamińska 

Poniedziałek 

14.00 Teamsy 

muzyka Temat: Śpiewajmy razem - chór. Rodzaje chórów. Piosenka   

“Chodź pomaluj mój świat” tekst str 124-125.  

https://www.youtube.com/watch?v=CANx5RcdPdo 

Opis lekcji w notesie zajęć w Teamsach: praca aparatu 

głosowego, rola rezonatora akustycznego, ćwiczenia emisyjne, 

linki z przykładami rodzajów chórów, pliki mp3 do piosenki. 

Dodatkowo podręcznik str.124-131 

 

Karta pracy 

“Śpiewajmy 

razem - chór” 

w Word w 

zadaniach w 

Teamsach, 

proszę zrobić 

do 13 V  

Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu (Teams) 

 

Religia Dla wszystkich: 

1. Proszę zapoznać się z filmikami: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKL8HNLzSR9EwQ9SMf

QGwlLvS5ISKFaUo  

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: 

10.05.2020 

 

Prace 

przesyłamy 

jako załączniki 

do zadania w 

Teamsach 

Mariusz 

Świerczyński 

W razie 

potrzeby czat 

MS Teams 

https://kahoot.it/challenge/01764203?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588538486330
https://kahoot.it/challenge/01764203?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-587b9ed4017c_1588538486330
mailto:Grzywna.iwona@zso8gdynia.pl
mailto:Grzywna.iwona@zso8gdynia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=CANx5RcdPdo
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKL8HNLzSR9EwQ9SMfQGwlLvS5ISKFaUo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKL8HNLzSR9EwQ9SMfQGwlLvS5ISKFaUo


Przygotuj prezentację (max 10 slajdów) na temat wybranej przez 

siebie księgi Pisma Świętego. 

 

Plastyka Forma przestrzenna i płaskorzeźba 

 

Obejrzyj lekcje plastyki: 

1.“Forma przestrzenna: 

https://www.youtube.com/watch?v=k4TzWQCsL-s 

 

2.”Relief-płaskorzeźba”: 

https://www.youtube.com/watch?v=yA8dtmpLRs4 

 

Wykonaj zaległe prace plastyczne:  

“Wiosenne kwiaty”, “Zwiastuny wiosny”, “Origami”. 
 

Niczego nie 

przesyłamy 

 

 

 

 

 

 

 

Do 08.05 

(piątek) 

godz.14.00 

Agnieszka 

Szwarc 

 

 

 

 

 

 

 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość  

konsulacji na 

MS Teams- Czat 

 

Informatyka  

Chłopcy  

Temat: Scratch: Zakładamy konto. Programujemy historyjkę. 

1. Otwórz prezentację: 

https://sway.office.com/XCb2O675p6kU7P72?ref=Link  

2. Załóż konto w programie Scratch korzystając z konta 

pocztowego w ramach usługi Office.  

3. Zapoznaj się z tematem i obejrzyj gotowy projekt (link 

znajduje się w prezentacji). 

4. Wykonaj wszystkie kroki instrukcji - pomoże Ci to w 

przygotowaniu własnej historyjki. 

5. Utwórz własny projekt – informacje na końcu 

prezentacji. Zwróć uwagę na sposób wykonania zadania. 

Zadanie 

domowe do 10 

maja 2020 do 

godz. 23.59 

Link wklejamy 

do dołączonej 

karty pracy w 

Word (zadanie 

w MS Teams) 

Tomasz 

Ogrodnik 

Możliwość 

konsultacji na 

czacie w MS 

Teams w 

godzinach 

lekcji.  

Technika Wysyłamy wszystkie zaległe prace! ( w zadaniach teams) 

 

Do 13.05 Margarita 

Tuczko 

Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=k4TzWQCsL-s
https://www.youtube.com/watch?v=yA8dtmpLRs4
mailto:szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
mailto:szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
mailto:szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
https://sway.office.com/XCb2O675p6kU7P72?ref=Link


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

12.30 

W-f chłopcy Trening interwałowy 

Pomiary tętna przed i po wysiłku: 

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

Co to są izotoniki? + przepisy 

4-8.05 Anna Arndt Teams 

WF - dziewczęta Wyzwanie – 10 dni pajacyków Przesłanie 

karty 

aktywności do 

08.05 

Anna Szczypczyk  

Biblioteka 

 

 

Kokursfotograficzny„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

na@zso8gdynia.

pl 

konsultacje 

online na 

bieżąco 

 

Informatyka 

Dziewczyny  

 

Temat: Microsoft Sway 

1. Proszę wykonać prezentacje w programie Microsoft 

Sway na dowolny temat np. moje zainteresowanie. 

2. Proszę odesłać skopiowany link do prezentacji w 

zakładce zadania.   
3. Filmik instruktarzowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=qS0GJeezLCY 

15.05 Sebastian Ropel  Możliwość 

konsultacji na 

czacie w MS 

Teams w 

godzinach 

lekcji. 

 

geografia Krajobraz śródziemnomorski: 

 

Prezentacja, którą będziemy omawiać na lekcji: 

https://drive.google.com/file/d/15kr0w99s2G3Y_vDwsGJHlASaxJ

Rr3Obk/view?usp=sharing 

 

Zadanie do wykonania: 

Do 13 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Teams 

czwartek 10:45-

11:15 

https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU
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
https://www.youtube.com/watch?v=qS0GJeezLCY
https://drive.google.com/file/d/15kr0w99s2G3Y_vDwsGJHlASaxJRr3Obk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15kr0w99s2G3Y_vDwsGJHlASaxJRr3Obk/view?usp=sharing


Przygotuj folder turystyczny w postaci (do wyboru): prezentacji w 

power point,sway, prezi, canva, leporello, lapbook dla dwóch 

krajów: jednego z Europy i jednego spoza Europy. 

Lista państw do wyboru: proszę wpisać się w 2 miejscach: 

 

https://17logdy.sharepoint.com/:w:/s/5E/ERC4as_Qpr5MvmmO

1VGG2BIBqdPQmQOqWvhnpwBHGhO56Q?e=PzaAQg  

 

W prezentacji napisz klika zdań o państwach, które wybrałaś/łeś, 

wskaż je na mapie oraz opisz 4 atrakcje każdego z nich i wstaw 

ich zdjęcie. 

 

Biologia  Rośliny nagonasienne 

 

Link do prezentacji, którą będziemy omawiać na lekcji: 

 

https://drive.google.com/file/d/1bPphGo5TkK3-

6rqhR9ONTsuvRxh7yrl1/view?usp=sharing   

 

Zadanie do wykonania: zadania z zeszytu ćwiczeń do tego 

tematu. 

 

Do 8 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Wtorek 9:00-

9:30 

  

 

https://17logdy.sharepoint.com/:w:/s/5E/ERC4as_Qpr5MvmmO1VGG2BIBqdPQmQOqWvhnpwBHGhO56Q?e=PzaAQg
https://17logdy.sharepoint.com/:w:/s/5E/ERC4as_Qpr5MvmmO1VGG2BIBqdPQmQOqWvhnpwBHGhO56Q?e=PzaAQg
https://drive.google.com/file/d/1bPphGo5TkK3-6rqhR9ONTsuvRxh7yrl1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPphGo5TkK3-6rqhR9ONTsuvRxh7yrl1/view?usp=sharing

