
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski A. Mickiewicz “Niepewność” (szczegóły w notesie Onenote) 

T. Różewicz “List do ludożerców” (szczegóły w notesie Onenote) 

W. Szymborska “Nienawiść” (szczegóły w notesie Onenote) 

Do 24 maja Iwona 

Czerwińska- 

Dołhy 

Na bieżąco  

wg potrzeb  

czat MS Teams 

matematyka Temat: Notacja wykładnicza cd 

Podręcznik str. 240 – 243 zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  

Temat: Pierwiastki  

Podręcznik str. 244 – 251 zadanie 1,2,3,4,56,7,8 
 

 Małgorzata 

Znosko 

Śr. 10:00  

Czw. 9:00 

Język angielski Phrasal verbs - słowniczek str 77 – lekcja 6.7 - przepisz do 

zeszytu i zapamiętaj.  

Podręcznik str. 75 zad. 2 i 3.  

Poćwicz: 

https://wordwall.net/pl/resource/851360/angielski/phra

sal-verbs-unit-6 

 

 

https://quizlet.com/246620853/level-a2-lesson-67-flash-

cards/ 

 

 

Ćwiczenia - 4,5,6 – str. 81 (Podręcznik) - napisz i prześlij  

odpowiedzi w Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 

Iwona Grzywna  Konsultacje 

Teams Czat 

Język niemiecki 18.05 T: Nazwy zawodów. Materiały z Inetrnetu, podręcznik 

str.50. 

20.05 T: Imiona własne w dopełniaczu. Określanie 

przynależności. Podręcznik str.51 

18.05 - strony 

66 i 67 bez 

zadania 9 w 

ćwiczeniach 

Marzena 

Cichosz Teams 

18.05 - 11.55 

“lekcja na 

żywo” 

20.05 -  8.55 

https://wordwall.net/pl/resource/851360/angielski/phrasal-verbs-unit-6
https://wordwall.net/pl/resource/851360/angielski/phrasal-verbs-unit-6
https://quizlet.com/246620853/level-a2-lesson-67-flash-cards/
https://quizlet.com/246620853/level-a2-lesson-67-flash-cards/


20.05 - str.68 i 

69 w 

ćwiczeniach 

historia Gospodarka II RP – karta pracy Teams   

  

25.05 J. Leszczuk Wtorek, 13.00-

13.30 

Informatyka Temat 16: Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje 
  
https://youtu.be/lSjgj-zVODo 
  
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 wszystkie ćwiczenia (8 ćwiczeń) z stron 180-185. 
Zadanie zrób w jednym skoroszycie (w jednym arkuszu) 
5. Arkusz kalkukacyjny potrzebny do realizacji tematu (do 
wyboru): 
-Microsoft Excel (wersja online bezpłatna - na waszym koncie 
szkolnym na www.office.com 
-Microsoft Excel (licencja płatna w ramach pakietu Microsoft 
Office) 
  
Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU (dodaj 
moją pracę, następnie w prawym górnym rogu wciśnij PRZEŚLIJ). 
  
Termin do 24.05.2020 

24.05.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

muzyka Temat: Folk i country. 

Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Pędzą konie” str.140-141 z 

podręcznika 

- Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

https://youtu.be/lSjgj-zVODo
https://dlaucznia.migra.pl/
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl


https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk 

Poznaj na czym polega styl folk i country w muzyce oraz 

wysłuchaj przykładów muzycznych, korzystając z poniższego 

linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=NJND7nIzoSI 

Dodatkowe informacje str.139 -144 w podręczniku. 

 

chętnych wg 

planu ( Teams) 

 

Plastyka 26 maja - DZIEŃ MAMY 

Wykonaj własnoręcznie niespodziankę dla swojej mamy 

 

Można się zainspirować: 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo 

https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI 

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

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij  

 
 

        ------- 

Nic nie 

przesyłamy 

 

 

 

 

 

 

22.05 (piątek) 

do godz.14.00 

Agnieszka 

Szwarc 

 

 

 

 

 

 

 

szwarc.agnieszk

a@zso8gdynia.p

l 

Teams - Czat 

Wychowanie fizyczne chłopcy  Udokumentowana aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.  

NADRABIAMY ZALEGŁE PRACE 

  

24.05.2020 

Nie wysyłamy 

Damian 

Biniewicz 

Teams czat 

Wychowanie fizyczne 

dziewczęta 

 

Praca z aplikacją na urządzenia mobilne np. Endomondo.        

Przygotowania do testu wytrzymałościowego - bieg ciągły (do        

20 minut).                                                                     

Kontynuujemy, jeśli to możliwe wybrane indywidualnie formy 

aktywności na powietrzu (marsze, biegi, jazdę na rolkach, na 

rowerze itp.) Wykonanie ćwiczeń dokumentujemy np. zdjęciami z 

aplikacji. 

 

Ćwiczenia 

wykonywane 

4 razy w 

tygodniu.   

  Przesłanie 

dokumentacji 

do godz. 15.00 

22.05.2020 

Katarzyna  

Niewęgłowska 

-Wawro 

grupa - teamsy 

 

Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk
https://www.youtube.com/watch?v=NJND7nIzoSI
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=kPkuiWV-Xoo
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI
https://www.youtube.com/watch?v=tJTPJQo93gI
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
https://www.youtube.com/watch?v=zoIhVFHyuUE
mailto:szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
mailto:szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl
mailto:szwarc.agnieszka@zso8gdynia.pl


 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze 

https://17logdy-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyn

ia_pl/Ebtj3UBbACBMivrlnzKYhssB_XsRgaIVIKTdfZBBZJJn1w?e=HJ

RWPp 

11.05-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

konsultacje w 

Teams 

 

Religia 

 

 

 

 

 

T: 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. 
PROSZĘ OBEJRZEĆ FILM O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II. 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s  

T: Jan Paweł II- święty. 

Praca plastyczna- proszę wykonać portret świętego Jana 

Pawła II. 

18-

25.05.2020r. 

Wujke Halina 

wujke.halina@z

so8gdynia.pl 

Czat Teams 

 

Język niemiecki 

 
18.05 T: On potrafi dobrze gotować.  - str 47. Praca 

samodzielna – link do filmiku na Teamsach. Zadanie dom: 

str 62/63 w ćwiczeniach 

 

20.05 T: Kto jest kim w rodzinie – lekcja online 

____ Justyna Gudel  

 

 

 

20.05 - środa 

12.00 - lekcja 

online 

geografia Konsultacje (ostatnie) odnośnie projektu Mój region – moja 

mała ojczyzna. 

 

Rozliczamy się z projektu “Mój region – moja mała 

ojczyzna” 

 

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości 

prywatnej na teams.  

----------- 

 

 

 

22 maja do 

godziny 23:59 

Przesyłamy 

całość na 

TEAMS we 

wiadomości 

prywatnej 

Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina 

 

Wtorek 14:00-

14:30 

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s


Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy 

szczegóły. 
biologia Budowa męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. 

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-

rozrodczy/D13CyPZ3o  

 

Zadania z ćwiczeń - rozwiążemy razem podczas lekcji. 

 

 

Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego: 

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku - na 

następnej lekcji omówimy. 

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości 

prywatnej na teams.  

Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy 

szczegóły. 

Nic nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina 

 

Poniedziałek 

teams 10:45-

11:15 

chemia Ćwiczymy układanie wzorów związków - we wtorek prześlę 

na teamsach materiały, w czwartek ćwiczenia online. 

 

------ Zofia Kolasa Lekcja online 

czwartek godz. 

8.15 

  

https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o
https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/D13CyPZ3o

