przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Świat przedstawiony w komedii “Zemsta” Aleksandra Fredy.
Tekst lektury. Podręcznik s.220-221.

matematyka

Język angielski

Termin
oddania prac
04.05

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Podręcznik s.213-214. Ćw. 4
s.214 (zapisz do zeszytu).

05.05

“Tych dwóch ludzi - ogień, woda” - charakterystyka porównawcza
Cześnika i Rejenta. Podręcznik s.217.

06.05

Poznanie adaptacji filmowej “Zemsty” w reż. Andrzeja Wajdy
https://www.cda.pl/video/258797146
Napisz krótką wypowiedź na temat postaci, która Ci się
spodobała i dlaczego. Pracę napisz w pliku Word i umieść w
Teams – zadania do 11 maja.
1.Rozwiązywanie równań-zad.12,13/195
2.Zadania tekstowe z zastosowaniem równań-lekcja online
Zad.1,3,5/198 z.dom.4,6/198
3.Zadania tekstowe zad.7,8,10/198 dla chętnych zad.13/199
https://www.youtube.com/watch?v=vWBI5oSlUCQ
4.Sprawdzian online-rozwiązywanie równań
S: Sleep problems.
Przetłumacz wyrażenia ze strony 71 i zapisz je w zeszycie.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń i prześlij (str. 67)
S: Past Simple i Past Continuous - porównanie czasów.
Posłuchaj: https://youtu.be/R02Wd8l7xMc
Wykonaj zadania online:
https://elt.oup.com/student/teamupplus/level3/unit5/exercise3
?cc=pl&selLanguage=pl

08.05

04.05.2020
06.05.2020

nauczyciel

Lekcja on-line

Ludwika
Robakowska

Poniedziałek
04.05 - godz.
11:00-11:30
Środa 06.05 godz. 12:0012:30

perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl

Środa.11.00
Piątek 14.00

Iwona Grzywna
Grzywna.iwona
@zso8gdynia.pl

Teams Czat

07.05.2020
08.05.2020

https://elt.oup.com/student/stepsplus/lv3/unit8/06?cc=pl&selLa
nguage=pl
08.04
Język angielski
Anna Leszczyńska

Język niemiecki

Dziwne zachowania i dziwne zwierzęta
Wejdź na padlet (adres na mailu i w Teams) i wykonaj zadania
a. dodaj wpis (ok. 60 słów) Why is the cat behaving
like that? (behave – zachowywać się)
b. dodaj swoje zdjęcie niezwykłego/sławnego
zwierzęcia i wyjaśnij skąd jest i dlaczego jest
niezwykłe/sławne (ok.60 słów) (podpisz się
imieniem i pierwszą literą nazwiska)
c. wybierz jedno dowolne zdjęcie kolegi/ koleżanki i
napisz dlaczego zwierzę Ci się podoba/ nie
podoba (podpisz się imieniem i pierwszą literą
nazwiska)

historia

04.05 T: Krótka wiadomość tekstowa. Praca w oparciu o str. 42
w podręczniku. Brak zad. Domowego. Należy przygotować się do
lekcji powtórkowej.
08.05 T: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. Praca w oparciu
o ćwiczenia - str.44 i 45 – praca na plusy/oceny z aktywności.
Rządy parlamentarne.

Informatyka

Rozliczamy się przez MS Teams w zakładce “Zadania”

Zadanie “a”
Proszę
wykonać do
5.05

Anna
Leszczyńska

Środa
9.10-9.40

Marzena
Cichosz
Teams

04.05
08.05 o 11.55 lekcja na żywo

Propozycje
zadań i filmów
w Teams.

Joanna Leszczuk

Czwartek,
12.00-12.30

10.05.2020

Jarosław
Rogożeński

MS Teams

Reszta zadań
08.05

Temat 15: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza
kalkulacyjnego
Zapoznaj się z podtematami:
2.2 - funkcja JEŻELI
3. Wstawianie i usuwanie wierszy (kolumn)
4. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego
Instrukcja
https://youtu.be/DaCxydZHjvY
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. Zrealizuj ćwiczenia: 7,8,9,11(ćw. 11 bez omawiania) z stron:
174 - 177.
5. Arkusz kalkukacyjny potrzebny do realizacji tematu (do
wyboru):
-Microsoft Excel (wersja online bezpłatna - konto szkolne na
www.office.com
-Microsoft Excel (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft
Office)
Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_7c i
wyślij prowadzącemu w zadaniu jako "dodaj moją pracę" i
następnie kliknij przycisk PRZEŚLIJ.

Wychowanie fizyczne gr.
chłopców

Termin do 10.05.2020
1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 20-30 minut

Udokumentow
anie ćwiczeń (
pod koniec

Rafał
Wojczulanis:

Konsultacje
indywidualnie

2. Podczas każdych ćwiczeń wykonać pomiary tętna:
• przed wysiłkiem
• po wysiłku.

tygodnia
przesłanie
wszystkich
pomiarów
tętna).

3. Zadanie na ocenę:
Test sprawności fizycznej.
Na początku należy zmierzyć sobie tętno spoczynkowe, a
następnie wykonać 30 przysiadów w ciągu minuty. Kolejnym
krokiem jest ponowny dwukrotny pomiar tętna – bezpośrednio
po wysiłku oraz po minucie odpoczynku.
Później należy już tylko wykonać obliczenie wg wzoru:

gdzie:
IR – wskaźnik wydolności
P – tętno spoczynkowe
P1 – tętno bezpośrednio po wysiłku
P2 - tętno po 1 minucie wypoczynku
Wyniki:
0.0 – bardzo dobra wydolność

wojczulanis.rafal
@zso8gdynia.pl
MS Teams

Film instruktażowy:

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

Tel. 518136389

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.

Przesłanie
dokumentacji
zadania do
godz. 15.00
08.05.2020

po ustaleniu
terminu

0.1-5.0 – dobra wydolność
5.1-10 – niewystarczająca wydolność
Wysyłamy wynik
Wychowanie fizyczne dziewczęta

Wyzwanie – 10 dni pajacyków

Plastyka

Rodzaje malarstwa
Obejrzyj prezentację
https://www.youtube.com/watch?v=erCiLPbeNs0

*Wykonaj zaległe prace plastyczne:
“Wiosenne kwiaty”, “Zwiastuny wiosny”, “Origami”.

muzyka

Powtórzenie: balet i taniec klasyczny. Podręcznik str.123-127,
https://epodreczniki.pl/a/balet-czyli-taniecklasyczny/D13hgMuc7
https://epodreczniki.pl/a/piotr-czajkowski-i-jegobalety/DLRjHJKKf
opis lekcji w notesie zajęć w Teamsach.

biblioteka

Kokursfotograficzny„CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/04/regulaminkonkursu-fotograficznego-czytam-czytasz-czytamy....pdf

Przesłanie
karty
aktywności do
08.05
Nic nie
przesyłamy

Anna Szczypczyk

Do 08.05
(piątek)
godz.14.00

szwarc.agnieszk
a@zso8gdynia.p
l

Proszę
uzupełnić i
wysłać zaległe
karty pracy z
baletu w
zadaniach w
Teamsach
do 10.05. r

Witomska.Hann
a@zso8gdynia.p
l

Konsultacje
muzyczne dla
chętnych wg
planu (Teams)

Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl
wisniewska.han

konsultacje
online na
bieżąco w
Teamsach

Agnieszka
Szwarc

Możliwość
konsulacji na
MS Teams- Czat

na@zso8gdynia.
pl
Godz. wych

Jak uczniowie organizują sobie rytm dnia?

Język niemiecki

04.05 T: Nasza klasa S39 - proszę przed rozpoczęciem zadań w
podręczniku obejrzeć film – link na Teamsach. Zadanie domowe
str 52/53 w ćwiczeniach

06.05.2020

perlak.agnieszka
@zso8gdynia.pl
Justyna Gudel

08.05 T: Mój pokój - lekcja online

Religia

chemia

Geografia

T: KULT WSPÓŁCZESNYCH ŚWIĘTYCH POLAKÓW.
Przeczytaj tekst z podręcznika - Temat 44.
Proszę obejrzeć video prezentację:
https://www.youtube.com/watch?v=oZjR7U6EMkA
Wtorek - Stężenie procentowe roztworu a rozpuszczalność
substancji – wprowadzenie i omówienie kolejnego typu zadań
związanych ze stężeniem procentowym - załącznik na Teamsach.
Czwartek - omówienie zadań z wtorku, podsumowanie
wiadomości o stężeniu procentowym roztworu. Karta pracy
(obowiązkowa, na ocenę) - zadania na stężenie procentowe
roztworu- załącznik w Teamsach.
Dalsze prace z projektu Mój region – moja mała ojczyzna.
(ZADANIE OD 17 KWIETNIA DO 29 MAJA)

Cz. 2. Planowanie wycieczki po regionie - wykonać zadanie
ze strony 246 - "geografia w praktyce" czyli tworzymy
wycieczkę (proponuję skorzystać z google maps) można
trasę tam pokazać, jakieś zdjęcia też zrobić bez

Środa 11.30

08.05 piątek
12.00 - lekcja
online
Czat - Teams

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

Wujke Halina
wujke.halina@z
so8gdynia.pl

Termin
odesłania
rozwiązanych
zadań z karty
pracy
12.05.2020

Zofia Kolasa
kolasa.zofia@zs
o8gdynia.pl

Lekcja online –
czwartek godz.
10.00

Agnieszka
Tokarska Kleina

Teams
konsultacje wg
potrzeb
Wyjątkowo
8:15-8:45

8 MAJA

wychodzenia z domu mam nadzieję, że znacie tę opcję, jeśli
nie, to proszę pisać, pokażę, jak się to robi).
PRZYPOMINAM O ODESŁANIU DO MNIE CZĘŚCI 1.
Cz. 1. Badanie własnego regionu - proszę odszukać na
mapie z podręcznika (na końcu), jak nazywa się region, w
którym mieszkamy i proszę też wyjaśnić co to jest region.
Następnie proszę wykonać zadania z podręcznika strona
242-243 "Geografia w praktyce" - czyli szukamy odpowiedzi
według wskazówek tam podanych – W TABELI. (to zadanie
było do wykonania do 30 kwietnia – a zadane zostało 17
kwietnia).

Biologia

Fizyka

Utrwalenie wiadomości z działu “Układ dokrewny i nerwowy” omówienie zadań z ćwiczeń i przygotowanie się do testu.
1. Test na ocenę na stronie quizizz ( z pomocą prezentacji),
udostępniony na lekcji online
2. Zestaw zadania dot. Pracy mechanicznej i różnych
rodzajów energii

Obecność na
zajęciach.
6.05
8.05

Agnieszka
Tokarska -Kleina
Mail/ Teams
Paula Reczek

Teams
Poniedziałek
9:00-9:30
Wtorek 11:15
Teams

