
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Juliusz Słowacki “Balladyna”  

(szczegóły zadań w notesie OneNote) 

 Iwona 

Czerwińska- 

Dołhy 

Czat MS Teams 

na bieżąco 

matematyka Temat: Działania na potęgach Podręcznik str. 233 – 237 

 zadanie 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19 

Temat: Notacja wykładnicza Podręcznik str. 237 – 239  

zadanie 1,2,3,4,56,7,8 

Śr 13.05.20  

Kartkówka 

(Działania na 

potęgach) 

test Forms  
 

Małgorzata 

Znosko 

Śr. 10:00  

Czw. 9:00 

Język angielski S: Choroby i objawy 

Str. 73 zad.2 - przetłumacz słowa i zapisz je w zeszycie 

Wykonaj zadania  

https://wordwall.net/pl/resource/1078921/angielski/illnesses-symptoms 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1284347/angielski/eca2-u65-symptoms-

illnesses 

 

 

Wykonaj ćwiczenia str. 69 i prześlij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 

 

Iwona Grzywna  

grzywna.iwona

@zso8gdynia.pl 

 

Chat online 

 

Język niemiecki 11.05 T: Cechy charakteru. Praca w oparciu o str.48 w podręczniku. Zad. 

domowe strony 64 i 65 w ćwiczeniach 

13.05 T: Nasze upodobania. Opowiemy sobie kogo lub co najbardziej lubimy. 

Nauczycie się stosować zaimki osobowe w bierniku dla liczby pojedynczej. 

11.05 str.62 i 

63 w 

ćwiczeniach 

13.05 str.64 i 

65 w 

ćwiczeniach 

Marzena 

Cichosz Teams 

11.05 o 11.55 

lekcja “na 

żywo” 

13.05 

 

historia Zamach majowy. - Joanna Leszczuk Wtorek, 13.00-

13.30 

https://wordwall.net/pl/resource/1078921/angielski/illnesses-symptoms
https://wordwall.net/pl/resource/1284347/angielski/eca2-u65-symptoms-illnesses
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Informatyka  
Temat 15: Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego 
  
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 książkę.   
  
3. Wybierz podręcznik online.   
  
4. W dowolnym edytorze tekstowym (Word, WordPad, OpenOffice Writer, 
Notatnik) lub na kartce papieru (odeślij zdjęcie) odpowiedz na pytania (5 pytań) 
z strony 178. 
  
6. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_7c i wyślij 
prowadzącemu w zadaniu w MS Teams jako "dodaj moją pracę" i następnie 
kliknij przycisk PRZEŚLIJ.    
  
Termin do 17.05.2020 

17 maj Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

chemia Wtorek - rozwiązywanie obowiązkowych zadań na ocenę  zadanych w zeszłym 

tygodniu  

Czwartek – wprowadzenie do nowego zagadnienia : ustalanie wzorów i nazw 

związków chemicznych – lekcja online 

 

13.05.2020 Zofia Kolasa 

kolasa.zofia@zs

o8gdynia.pl  

Lekcja online – 

czwartek godz. 

8.15 

biblioteka 

 

Wyzwanie czytelnicze – Regulamin: 

https://17logdy-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdynia_pl/EZHTL6eZ

9BVEgIPQeQWBir0BHGPXyZMU74BE6VrfTE4Cxw?e=tPuv7J 

 

15-21.06. 

 

Lewandowska.

Marzena@zso8g

dynia.pl 

wisniewska.han

na@zso8gdynia.

pl 

Konsultacje na 

bieżąco w 

aplikacji Teams 
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muzyka Temat: Z dziejów muzyki – muzyka XX w. 

Zaśpiewaj piosenkę pt. „Wrażenia”- tekst z podręcznika str.132 

Poznaj twórczość kompozytorów XX w. (Claude Debussy, Karol Szymanowski, 

Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, H.M. Górecki, Krzysztof Penderecki) oraz 

historię muzyki XX w., wysłuchaj utworów oraz posłuchaj więcej ciekawostek o 

muzyce współczesnej otwierając link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pJREpEWPN7c 

Szczegółowy opis lekcji, pliki do piosenki i innych utworów, analiza nagrań oraz 

wrażenia i spostrzeżenia słuchowe w notesie zajęć w Teamsach. Dodatkowe 

wiadomości w podręczniku str.133-138 

 

Zaległa karta 

pracy dla tych, 

którzy nie 

przesłali 

 „ Balet i 

taniec 

klasyczny” w 

zadaniach ( 

Teams), 

termin do 13 V 

 

Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu- czwartek  

13.05-13.50   

(Teams) 

 

biologia Utrwalenie wiadomości z działu “Układ dokrewny i nerwowy” - rozwiązanie 

zadań z teams (NA OCENĘ) - przy użyciu dowolnych źródeł informacji. 

Do 15 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

 

Poniedziałek 

10:45-11:15 

teams 

geografia Dalsze prace nad projektem “Mój region – moja mała ojczyzna” 

 

cz. 4 Moja mała ojczyzna - wyjaśnić co określamy "małą ojczyzną" - proszę 

zastanowić się, co dla Was jest małą ojczyzną a potem wykonać zadania wg 

tabeli "geografia w praktyce" strona 252. 
￼ 
￼ 
￼ 
￼  
 

 

 

15 maja Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

 

Wtorek 14:00-

14:30 teams 

(dla chętnych) 

Wf chłopcy  Udokumentowana aktywność fizyczna na świeżym powietrzu  15.05 Damian 

Biniewicz 

 

Język  

niemiecki 

11.05 T: Powtórzenie - rozdział 4 – praca samodzielna – zeszyt ćwiczeń str58 + 

karta pracy udostępniona na Teamsach 

15.05 - do 

12.00 - zdjęcie 

Gudel Justyna 
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mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl


  

 

 

 

13.05 T: Mój wymarzony pokój - lekcja online 

 

wysłane na 

Teamsach str 

58 z ćwiczeń - 

na ocenę !! 

 

 

 

 

12.00 środa - 

lekcja online 

 

Religia T: Kościół polski w okresie niewoli narodowej. Podręcznik str.136-przeczytać. 

Przygotuj w zeszycie krótkie CV jednej z wybranych postaci: bł. Edmund 

Bojanowski, św. Józef Sebastian Pelczar. 

T: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne. Podręcznik str.139-przeczytać. 

Ułóż modlitwę, w której prosisz Boga o rozwiązanie aktualnych problemów 

Ojczyzny. 

 

18.05.2020 

 

Wujke Halina  

wujke.halina@z

so8gdynia.pl 

 

Czat Teams 

 

Wychowanie 

fizyczne 

dziewczęta 

 

1. Napoje izotoniczne ich rola i właściwości. 

2. Dlaczego warto i jak przygotować naturalny napój izotoniczny– 8 

przykładowych przepisów. 

3. Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening ogólnorozwojowy, jeśli to 

możliwe korzystamy z ładnej pogody i ćwiczymy na powietrzu. 

 

Na bieżąco - do 

15. 05.2020. 

Udokumentow

ać aktywność 

fizyczną na 

świeżym 

powietrzu. 

 

Katarzyna  

Niewęgłowska 

-Wawro 

grupa - teamsy 

 

Teams 

 

Plastyka Wykonaj zaległe prace: 

• “Wiosenne kwiaty”- technika dowolna 

• “Zwiastuny wiosny” - praca przestrzenna 

• “Origami” - praca z papieru 

 

 

Dla chętnych, którzy nie mają braków: 

Do 15.05 do 

godz.14.00 

 

 

 

 

 

Agnieszka 

Szwarc 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

 

Teams -Czat 
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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 

przesylamy 

Fizyka 1. Moc i jej jednostki – prezentacja z zadaniami udostępniona na 

lekcji online we wtorek 

2. Energia mechaniczna – doświadczenia i zadania dotyczące energii 

kinetycznej i potencjalnej - udostępnione mailowo w czwartek 
 

13.05 

15.05 

Mail/ teams 

Paula Reczek 

Wtorek 11:45 

Teams 
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