
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Religia Temat: Jak okazać im miłość? - Dzień Matki i Dzień Ojca.  

Podręcznik str. 61 - przeczytać.  

Zadanie: napisz dlaczego powinniśmy okazywać rodzicom miłość. Zeszyt ćw. 

Str. 124,125 

 Temat: Dzień dziecka – moje prawa i obowiązki. 

Podręcznik str. 200 - przeczytać  

Wykonaj zadania w ćw. str. 126,127 

 

1.06.2020 

 

Wujke Halina 

wujke.halina@z

soi8gdynia.pl 

 

Czat Teams 

Język polski Temat: Piszemy dedykacje i podziękowania - lekcja online. 

Temat: Codzienność tematem sztuki – lekcja online. 

Temat: Dobra książka inspiruje - podręcznik s. 326 – praca samodzielna, 

polecenia umieszczone w MS Teams 

2.06.2020 M. Sobczak Pn.13.00 

Wt.11.00 

matematyka Temat 1: Wyrażenia algebraiczne – nazwy i odczytywanie. 

• Obejrzyj film: 

https://pistacja.tv/film/mat00369-wyrazenia-algebraiczne-nazywanie-i-

odczytywanie?playlist=79 

• Rozwiąż w zeszycie: P 7 –12/181 

• Ćwiczenia: 9-15/89-90 

Temat 2: Obliczanie wartości wyrażen algebraicznych. 

• Przeczytaj uważnie informacje z podręcznika na str. 185 – 186. 

• Rozwiąż w zeszycie: P 1, 2, 3 /186 

• Ćwiczenia: 1 –4  /92 

Temat 3: Obliczanie wartości wyrażen algebraicznych - ćwiczenia. 

• Rozwiąż w zeszycie: P 4 –8 /186 - 187 

Temat 4: Upraszczanie wyrażen algebraicznych. 

• Przeczytaj uważnie informacje z podręcznika na str.188 - 190 

• Rozwiąż w zeszycie: P 1 –4 /190 

• Ćwiczenia; 1 – 5 / 93 

 

 

 

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

D. Chojnacka Czwartek  12.00 

- 12.30 
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Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

• Zapisz temat do zeszytu: 
Subject: We’ve brought dessert! 
Otwórz podręcznik na str.82 i wysłuchaj dialogu ( plik dźwiękowy ‘Lekcja27’), 
następnie zrób zadanie 1 i 2 ze str.82 do zeszytu. Zdjęcia zrobionych zadań w 
zeszycie umieść na prywatnym czacie! 
W dialogu pojawiają się zdania w Present Perfect. Jest to prawdopodobnie 
najtrudniejszy czas w języku angielskim. Przeanalizuj tabelkę na str. 83 w 
podręczniku.  
Tworzenie zdań możesz poćwiczyć tutaj: 
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-2 
https://www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf1.htm 
Uwaga! Do tej lekcji wrócimy na zajęciach online. 

• Zapisz temat do zeszytu: 
Subject: Present perfect! 
Otwórz podręcznik, na podstawie zamieszczonej tam odmiany czasownika 
„bake” i „eat” zrób zadanie 6, 7 i 8 ze str. 83. 
Następnie poćwicz tworzenie zdań przeczących na stronie: 
https://wordwall.net/play/883/682/51670 

Zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie umieść na prywatnym czacie! 

• Zapisz temat w zeszycie: 
Subject: The popcorn 
Otwórz podręcznik na str.84 i wysłuchaj dialogu ( plik dźwiękowy ‘Lekcja29’) 
następnie zrób zadanie 1 2 ze str.84 do zeszytu. Zdjęcia zrobionych zadań w 
zeszycie umieść na prywatnym czacie! 
Zobaczmy jak wyglądają pytania w czasie Present Perfect. Zapiszcie w 

zeszycie: 

Przeanalizuj tabelkę na str. 85 w podręczniku. 

Następnie krótkie ćwiczenie w View assignment/Lekcja 29. 

 

Środa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l ,     

 

Lekcja online 

sroda 11:55 

(MS Team)   

 

Język angielski Zrób zad. 4/7 z podręcznika oraz kartę pracy z going to.  

 

 A.Majewska-

Trojańczyk 

Śr. 12:00 

Pt. 10:15 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-perfect-2
https://www.montsemorales.com/gramatica/PresPerf1.htm
https://wordwall.net/play/883/682/51670
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historia Upadek Napoleona. - Joanna Leszczuk Wtorek, 10.00-

10.30 

wdż Temat: Stalking, hejting, cyberprzemoc-spotkanie dla grupy chłopców  B. Kamińska Lekcja on line 

czwartek 

godz.10.00 

Informatyka Temat: Microsoft Sway – Kim chcę zostać w przyszłości.  

1. Zastanów się nad odpowiedzią na pytanie – Kim 

chciałbyś/chciałabyś zostać w przyszłości? Jeśli nie masz pomysłu 

poniższe punkty możesz wykonać dla dowolnego zawodu.  

2. Postaraj się wyszukać w internecie oraz innych dostępnych źródłach 

najwięcej informacji o wybranym zawodzie: 

a) Na czym dokładnie polega praca? 

b) Jaką szkołę średnią należy skończyć? Jakie studia?  

3. Przygotuj w Wordzie plan prezentacji na temat W przyszłości 

chciałbym/chciałabym zostać..., którą w następnym tygodniu 

będziesz tworzyć w Microsoft Sway.  

4. Utwórz nowy projekt w Sway i zaprojektuj pierwszą kartę swojej 

prezentacji. Spróbuj dodać tło slajdu (wszystko nawiązywać ma do 

prezentacji, którą tworzyć będziesz w przyszłym tygodniu). 

W tym 

tygodniu 

niczego nie 

wysyłamy 

 

 

Tomasz 

Ogrodnik 

Możliwość 

konsultacji na 

czacie Teams w 

godzinach lekcji 

Informatyka Temat: Kodowanie na ekranie blockly.games 
  
https://youtu.be/QXtXiSKKdik 
  
Drugi film:  
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ 
  
1. Wejdź na stronę https://blockly.games   
2. Zmień język na polski w prawym górnym rogu.  
3. Przejdź ptak i żółw 
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu doszedłeś/aś 
w labiryncie (Odpisz w zadaniu w MS Teams w naszym zespole). 

31.05 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

https://youtu.be/QXtXiSKKdik
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ
https://blockly.games/


Termin do 31.05.2020 
  
p.s. Następne zadania przejdziemy w kolejnych tygodniach. 

Wychowanie 

fizyczne 

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami 

instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach. 

Wysiłek trwający: najlepiej 20-30 minut z rozgrzewką.  

2. Pomiar tętna wykonujemy: 

• Prze rozpoczęciem ćwiczeń. 

• Po zakończonych ćwiczeniach. 

 

 

Pomiary tętna 

wysyłamy pod 

koniec 

tygodnia ze 

wszystkich 

ćwiczeń. 

  

Ćwiczenia 

wykonywane 

4 razy w 

tygodniu.   

   

   

 

Rafał 

Wojczulanis:  

   

wojczulanis.rafal

@zso8gdynia.pl    

  

MS Teams 

Konsultacje 

indywidualnie 

po ustaleniu 

terminu 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-5-i-

6-dla-4-8-sp.pdf 

11.05-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wisniewska 

 

konsultacje na 

czacie w Teams 

 

muzyka Temat: Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem! Wartość wspólnego 

muzykowania.  

Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Tyle słońca w całym mieście” tekst z 

podręcznika str.156-157 

lub skorzystaj z nagrania w wersji karaoke: 

https://www.youtube.com/watch?v=z54f5S3SZjI 

Następnie poznaj charakterystyczne kroki tańca Belgijka (opis w notesie 

zajęć w Teamsach) i zaproś kogoś z domowników do wspólnej aktywności 

ruchowej.  

Możesz skorzystać z układu choreograficznego tańca: 

- Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu ( Teams) 
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https://www.youtube.com/watch?v=HaoeHXMoQFo 

 

Plastyka ZABAWY Z RYSOWANIEM 
Obejrzyj i spróbuj sam: 
Tutoriale 

https://www.youtube.com/watch?v=1qmiCGgUvMM 

Animacja 
https://www.youtube.com/watch?v=Xgi7aKNGY28 

 

Nic nie 

przesyłamy 

        ----- 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams-Czat 

Technika Temat: Zapotrzebowanie energetyczne nastolatków. 

Temat opisany w Zadaniach Teams. 

 

Do 3 czerwca Margarita 

Tuczko 

Teams 

Samorząd 

Uczniowski 
zebranie Samorządu Uczniowskiego dla gospodarza klasy 

  

Grupa na 

Teams 

Katarzyna 

Hołownia 

Poniedziałki 

godz. 18.00 

Biologia  Omówienie mszaków i paprotników 

 

Dla utrwalenia: 

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-1-

gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-iv-paprotniki/test 

 

https://klasowka.onet.pl/podrecznik/puls-zycia-klasa-1-

gimnazjum/podrozdzial-rozdzial-iv-mszaki/test 

 

Oraz escape room 

https://view.genial.ly/5eac0e2aeacf4c0d671630f0/game-breakout-

opowiesci-z-mchu-i-paproci-klasa-

5?fbclid=IwAR2RxujunjaZJtrF29SnCixy8WTWD9xjlnX7bSVrqCg-

LmkEC8ah561frio  - niczego nie przesyłamy 

---------------- Agnieszka 

Tokarska -Kleina 

Czwartek teams 

15:00-15:30  

https://www.youtube.com/watch?v=HaoeHXMoQFo
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https://view.genial.ly/5ea42392155db60d84f52a87/game-breakout-

paprotniki-powtorzenie?fbclid=IwAR0vtSD84cU6AD-84trlXfaq0-

1QvjTaV0mdmr7UAYbEAM1X_VxkxvCDhFo  

 

Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości prywatnej na teams. 

Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie –ustalimy szczegóły. 

 
geografia Ukraina i Rosja. 

https://docs.google.com/presentation/d/1rvgiljsnvDUuKtikezbQvJaA1brB15

MZTvD0-9JyqCs/edit?usp=sharing  

 

Karta praca na ocenę (ostatnia w tym roku szkolnym) - zostanie przesłana 

we wiadomości prywatnej każdemu uczniowi na teams. 

 

Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości prywatnej 

na teams. Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie –ustalimy 

szczegóły. 

 

Do 30 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Wtorek teams 

13:00-13:30 
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