przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Konsultacje dla zapisanych Uczniów - 25 maja, 9.00-10.00 i 10.00-11.00, A306.
1.”Rycerz i pieśniarz” K. Glińskiego - sprawdź się! (podręcznik s. 118-119). Na
ocenę.
2. Curriculum vitae (CV):
- https://www.youtube.com/watch?v=SKuARqjOWoc,
- podręcznik - s. 272.
3. List motywacyjny:
- https://www.youtube.com/watch?v=tS0gFsX7cdc,
- podręcznik - s. 336.
4. Dla chętnych, na dodatkową ocenę:
Wyobraź sobie, że starasz się o wymarzoną pracę - napisz CV oraz list
motywacyjny (mogą zawierać elementy fikcyjne).

Termin oddania
prac

nauczyciel

Lekcja on-line

Magdalena
Zapolska-Downar

Czwartek
10.45-11.35

Małgorzata
Znosko

czw. 12:00
Pt. 9:00

Iwona Grzywna

Lekcja on-line
Czwartek
10.00 -10.30

1.Odpowiedzi
prześlij do 31
maja.

4. Prześlij do 31
maja.

5. Dla chętnych, na dodatkową ocenę - zadania typu egzaminacyjnego (karta
pracy w Teamsach).

5. Prześlij do 2
czerwca.

matematyk
a

Temat: Liczba π. Długość okręgu.
Podręcznik strona 240 – 246 Zadanie 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20
Temat: Pole koła.
Podręcznik strona 247 – 251 Zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8

Pt 29.05.20
Kartkówka (Liczba
Pi i długość
okręgu) test Forms

Język
angielski

T: Formy przyszłe.
Prezentacja na lekcji on-line
Podręcznik Str. 150 i 151 ćw. 1-5

Wtorek
9.00 - 11.00
Sala A 306

Konsultacje
Powtórz:
https://quizlet.com/275794967/learn
https://quizlet.com/pl/275794967/unit-7-use-of-english-flash-cards/
https://quizlet.com/275378828/learn
https://wordwall.net/pl/resource/1342288/angielski/writing-e8-1
T: Zadania typu egzaminacyjnego.
Podręcznik str. 75 zad. 6,7,8,10

Prześlij do 02.06
(Zadania Teams)

Język
niemiecki

29.05 T: Nasi przyjaciele zwierzęta - mój plan tygodnia. Praca w oparciu o stronę
59 podręcznika.

Marzena Cichosz

29.05 - lekcja
“na żywo”

historia

Początek III RP.

29.05 - zadania od
12 do 18 ze stron
65, 66 i 67 w
ćwiczeniach.
-

Joanna Leszczuk

Informatyka

Zgodnie z wytycznymi - konsultacje

brak

Jarosław
Rogożeński

Piątek, 12.0012.30
brak

chemia

We wtorek wstawię na grupie opracowanie tematu “Aminokwasy” - proszę się
zapoznać. W czwartek na lekcji online - ćwiczenia.

Przypominam –
zadania dla
chętnych z
poprzedniego
tematu do 26.05.

Zofia Kolasa

Lekcja online
– czwartek
godz. 13.15

biblioteka

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-5-i-6dla-4-8-sp.pdf
Pytania i odpowiedzi

11.05-21.06

M.Lewandowska
H.Wiśniewska

W-F chłopcy

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 4
"Quiz sportowy – Dyscypliny sportowe – orientujesz się w nich?"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.6"
"Sam planuję własny trening sprawnościowy – cz. 4"

Na bieżąco - do
następnego dnia
po zaplanowanej
lekcji - teamsy

Leszek
Kaczorowski

konsultacje
na czacie w
Teamsach
Teams
Czwartek
8.55
Teams zespół

EdB

Temat: Edukacja prozdrowotna – co wiesz o zdrowiu ?

28.05.2020

Leszek
Kaczorowski

Teams zespół

Piotr Jóżwiak

Sala A 306
Godz.13:00

Godz.wych

WOS

Wychowani
e fizyczne
dziewczęta

-----

1.

Konsultacje

26.05.2020
Wtorek

2.
•
•
1.

Konflikty zbrojne na świecie
Przyczyny konfliktów
Skutki konfliktów.
Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach. Wysiłek
trwający: nie mniej niż 20-30 minut z rozgrzewką.

29.05.2020
Piątek
Ćwiczenia
wykonywane 4
razy w tygodniu.

Agnieszka Szwarc

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro

Lekcja on-line
w czasie
zajęć.
Teams

2. “Moja sprawność fizyczna”. Wykonanie testu sprawności fizycznej K.
Zuchory. Jest to próba wytrzymałości - bieg ciągły. Próbę możesz
wykonać w dwojaki sposób: w miejscu, w tempie ok. 120 kroków na
minutę albo na odległość. W pierwszym przypadku decyduje tylko czas
trwania biegu (od 0 do 20 minut), w drugim pokonany dystans do 2000
metrów. Przed wykonaniem testu zapoznaj się z kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOyNqwVVFUIBgc
MdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce
Religia

Temat: Oświecenie rewolucja francuska.
Podręcznik str. 147 - przeczytać
Napisz na czym polega wolność człowieka.

Przesłanie
wyników testu do
godz. 15.00
29.05.2020

grupa - teamsy

1.06.2020

Wujke Halina
wujke.halina@zs
oi8gdynia.pl

Czat Teams

Grupa na Teams

Katarzyna
Hołownia

Poniedziałki
godz. 18.00

27.05
29.05

Paula Reczek

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

Agnieszka
Tokarska - Kleina

Opcjonalne
konsultacje
we wtorek w
szkole
Środa 13:0013:30

Temat : Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo
świeckich
Podręcznik str. 98 - przeczytać
Zadanie wypisz pięć zadań, których kapłan nie mógłby wypełnić bez
pomocy osób świeckich, i pięć takich których osoby świeckie nie mogą
wypełniać bez kapłana.
Samorząd
Uczniowski
Fizyka

biologia

zebranie Samorządu Uczniowskiego dla gospodarza klasy

Soczewki rozpraszające i wady wzroku – zestaw zadań udostępniony mailem we
wtorek. Do 27.05
Powtórzenie wiadomości z optyki - udostępnione w czwartek. Do 29.05
Formy ochrony przyrody
https://docs.google.com/presentation/d/1kYQ7dhMYmoToBg3fJvkuBbL
Nn-DdBMoa9a3VdgFwLwk/edit?usp=sharing

Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości prywatnej na
teams. Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie –ustalimy
szczegóły.
geografia

Antarktyda (zapoznaj się w wolnej chwili)
https://docs.google.com/presentation/d/1OSy2WgtyYZgrEuR19WYTxF5j
w9paaCeCxezHEAxytQ8/edit?usp=sharing

Jeśli masz zaległe prace -prześlij je we wiadomości prywatnej na
teams. Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie –ustalimy
szczegóły.

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

Agnieszka
Tokarska - Kleina

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

