
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski 1. Powtórzenie wiadomości - analiza i interpretacja wiersza 

2. Zdania egzaminacyjne. 

3. Powtórzenie wiadomości - krótkie wypowiedzi pisemne. 

 

 Jowita Staszczuk Wtorek 14.00 

Piątek 12.00 

matematyka Temat: Liczba π. Długość okręgu. Podręcznik strona 240 – 246 

Zadanie 11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20 
 

Pon 25.05.20  

Kartkówka 

(Liczba Pi i 

długość 

okręgu) test 

Forms 

 

Małgorzata 

Znosko 

 

Śr. 9:00 

(we wtorek nie 

ma lekcji online 

– przychodzicie 

do szkoły po 

informatory) 

Godzina wychowawcza    Pon 14:00 

Język angielski Poćwicz reakcje językowe: 

https://wordwall.net/pl/resource/494505/reakcje-

j%C4%99zykowe-egzamin-8-kl 

 

Powtórz słownictwo - Podróżowanie i turystyka 

https://wordwall.net/pl/resource/1385344/angielski/2-

podr%c3%b3%c5%bcowanie-podr%c3%b3%c5%bcowanie-rep-8-

klasa 

 

Podróżowanie i turystyka zad. 2,3,4, str. 68 (Podręcznik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prześlij do 

22.05 

 

Iwona Grzywna 

 

Konsultacje 

Teams Czat 

 

Język niemiecki 18.05 T: Sposoby spędzania wakacji. Praca z tekstem na 

stronach 60 i 61 w podręczniku. 

20.05 T: Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym 

“sein”. Podręcznik str. 61 i 62. 

20.05 - 

ćwiczenia 1 do 

4 na str.69 w 

ćwiczeniach 

Marzena  

Cichosz Teams 

18.05 o 13.05 

lekcja “na 

żywo” 

20.05 - 9.50  

https://wordwall.net/pl/resource/494505/reakcje-j%C4%99zykowe-egzamin-8-kl
https://wordwall.net/pl/resource/494505/reakcje-j%C4%99zykowe-egzamin-8-kl
https://wordwall.net/pl/resource/1385344/angielski/2-podr%c3%b3%c5%bcowanie-podr%c3%b3%c5%bcowanie-rep-8-klasa
https://wordwall.net/pl/resource/1385344/angielski/2-podr%c3%b3%c5%bcowanie-podr%c3%b3%c5%bcowanie-rep-8-klasa
https://wordwall.net/pl/resource/1385344/angielski/2-podr%c3%b3%c5%bcowanie-podr%c3%b3%c5%bcowanie-rep-8-klasa


historia Rozpad bloku wschodniego.  

  

- J. Leszczuk 

 

Środa, 13.00-

13.30 

Informatyka Kontynuujemy projekt z poprzedniego tygodnia. Poniżej 

przypomnienie.  

 

Temat 15: Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego 

do dokumentów tekstowych. 

  

Instrukcja:  

  

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 projekt grupowy (albo indywidualnie) - impreza 

sportowa (Dokładne wytyczne poniżej) 

  

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) 

24.05.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.office.com


  

Impreza sportowa: 

  

Nie pokaże Wam jak macie to zrobić, ponieważ nie ma jednego 

sposobu. Ile osób tyle pomysłów. W zadaniu macie wszelkie 

wskazówki, od kilku tygodni pracujemy w Excel, jeśli sumiennie 

przepracowałaś/eś poprzednie zadania, z łatwością poradzisz 

sobie z tym zadaniem.  

  

A) Jeśli planujesz pracę samodzielną to:  

Wykonaj Zadania: 1, 2, 3, 4, 5. Zakładamy, że musisz zawrzeć 

minimum 2 klasy po 15 osób oraz dwie dyscypliny sportowe.  

Całe zadanie wykonujesz w Jednym Skoroszycie (pliku), ale w 

kilku arkuszach.  

  

B) Jeśli planujesz pracę grupową online to:  

Wykonaj Zadania: 1, 2, 3, 4, 5. Zakładamy, że musisz zawrzeć 

minimum 3 klasy po 15 osób oraz trzy dyscypliny sportowe.  

Całe zadanie wykonujecie w Jednym Skoroszycie (pliku), ale w 

kilku arkuszach. Jedna osoba tworzy skoroszyt online i 

udostępnia go współpracownikom. Następnie wszyscy w jednym 

czasie możecie pracować w jednym pliku. Proszę podzielić się 

zadaniami.  

  

Jak udostępnić skoroszyt: 

https://youtu.be/rMF-7Ij_pq4 

  

Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU (dodaj 

moją pracę, następnie w prawym górnym rogu wciśnij PRZEŚLIJ).  

  

Macie dwie godziny lekcyjne na zrealizowanie zadania, więc: 

https://youtu.be/rMF-7Ij_pq4


Termin do 24.05.2020 

 

W-f "Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 3 

"Quiz sportowy – 20 przekrojowych pytań na temat sportu" 

"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.5" 

"Ulubiony trening - ponownie" 

 

Na bieżąco - 

do następnego 

dnia po 

zaplanowanej 

lekcji -  teamsy 

Leszek 

Kaczorowski 

Teams - zespół 

 

EdB Temat: Pomoc tonącym – bezpieczeństwo nad wodą – 

oglądnięcie materiału informacyjnego i wykonanie zadań 

 

23.05.2020 Leszek 

Kaczorowski 

Teams - zespół 

 

WOS Temat : Problemy współczesnego świata.. 

• Podział na kraje bogate i biedne 

• Globalizacja. 

Temat ; Nie równości we współczesnym świecie- 

gospodarcze. 

 

Praca z tekstem źródłowym z podręcznika na str. 188. 

• Proszę o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania 

zamieszczone pod tekstem. 

• Wskaż dobre i złe strony globalizacji. 

19.05.2020 

Wtorek. 

 

 

 

 

22.05.2020 

Piątek 

Piotr Jóżwiak Lekcja on-line, 

czasie zajęć. 

 

 

 

 

Team, czat, w 

czasie zajęć. 

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 



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 

geografia Australia i Oceania. Człowiek w Australii 

https://docs.google.com/presentation/d/1kyL2SHUdFoakJ1

s796if2azmDejHPEH-Odfw1Voiq5Q/edit?usp=sharing  

 

Zadanie do wykonania zostanie przesłane do każdego 

ucznia we wiadomości prywatnej. 

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości 

prywatnej na teams.  

Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy 

szczegóły.  

Do 22 maja Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina 

 

Teams 

czwartek 12:00-

12:30 

biologia Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1RsQ44POWk7Q_

cWUqLnQ9juJLOcz43NKVHPtM8UQiJVk/edit?usp=sharing  

 

Dla chętnych: 

Do 30 maja Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina 

 

Teams 

czwartek 8:00-

8:30  

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s
https://docs.google.com/presentation/d/1kyL2SHUdFoakJ1s796if2azmDejHPEH-Odfw1Voiq5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kyL2SHUdFoakJ1s796if2azmDejHPEH-Odfw1Voiq5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RsQ44POWk7Q_cWUqLnQ9juJLOcz43NKVHPtM8UQiJVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1RsQ44POWk7Q_cWUqLnQ9juJLOcz43NKVHPtM8UQiJVk/edit?usp=sharing


Zaprojektuj “Zielone” miasto. - wykonaj rysunek/obraz 

dowolną metodą plastyczną, albo wykonaj projekt w 

minecraft =) 

 

 

Jeśli masz zaległe prace - prześlij je we wiadomości 

prywatnej na teams.  

Chcesz poprawić oceny? Napisz do mnie – ustalimy 

szczegóły.  

chemia Zapoznajemy się z reakcjami estryfikacji - we wtorek prześlę 

na teamsach materiały, w czwartek ćwiczenia online. 

 

------- Zofia Kolasa  Lekcja online 

czwartek godz. 

9.00 

  


