
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Co to jest przenośnia? Zeszyt ćwiczeń s.71-72. Nie przesyłaj prac 

nauczycielowi. 

 

Lekcje zdalne nie odbędą się - dni wolne z powodu egzaminu klas ósmych. 

 

Poznanie wiersza pt. “Deszczowe lato”. Zeszyt ćwiczeń s.75-76. Dla 

chętnych dodatkowo s.77. Nie przesyłaj prac nauczycielowi. 

15.06 

 

 

16, 17, 18.06 

 

19.06 

 

Ludwika 

Robakowska 

Poniedziałek 

15.06 - godz. 

9:00-9:30 

matematyka Temat 1: Ułamki dziesiętne - powtórzenie. 

• Rozwiąż w zeszycie zadania: P 1-10/205 

• Rozwiąż test: 

https://gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-

dziesietne 

Zdjęcie rozwiązania (raportu 1) prześlij do 17.06.20, do godziny 20.00. Po 

tym terminie nie można już zaliczać testu. 

(Do 18.06.20 wystawianie ocen końcoworocznych) 

Temat 2: Pole prostokąta. 

• Proszę uzupełnić zadania w ćwiczeniach: 1-3/85 i 1-5/86-87 

 

PROSZĘ O PRZESŁANIE ZALEGŁYCH TESTÓW! 

 

 

Do 17.06.20, 

do godz. 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

Do 17.06.20 

D. Chojnacka ------------------- 

N-l na 

egzaminach kl. 

VIII 

Język angielski T: Utrwalenie wiadomości.  

Wykonaj ćwiczenia  Str. 52 i 54  

Poćwicz: 

https://quizlet.com/277530357/english-class-a1-unit-6-flash-cards/ 

 

https://quizlet.com/272229335/learn 

 

 

 

- 

Nie wyrzucaj 

ćwiczeń, będą 

potrzebne we 

wrześniu. 

Iwona Grzywna Nauczycieciel 

na egzaminach 

kl. VIII 

https://gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-dziesietne
https://gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-dziesietne
https://quizlet.com/277530357/english-class-a1-unit-6-flash-cards/
https://quizlet.com/272229335/learn


Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

Powtórzenie materiału. Test z rozdz. 7 ( Zadania/Teams) , 
 

poniedziałek 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

 

historia Podsumowanie działu, test online pojawi się w piątek na Teams Zadania o 

godz. 9.00. 

- Joanna Leszczuk Konsultacje 

Czat Teams, 

piątek 10.00-

14.30 

 

Informatyka Temat: Kodowanie z Stars Wars 
  
Link: 
https://code.org/starwars 
  
Ewentualny dokładny link: 
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1 
  
1. Wejdź na stronę https://code.org/starwars   
2. Wybierz pierwszą opcję: "BLoki" i kliknij "Spróbuj teraz" 
3. Przejdź 15 poziomów kodowania.  
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu doszedłeś/aś  
(Odpisz na czacie prywatnym albo w naszym zespole w MS Teams). 
Termin do 21.06.2020 

21.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

biblioteka Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> aplikacji 

Teams 

15-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 
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Przyroda Obejrzyj film " Było Sobie Życie" 

https://www.youtube.com/watch?v=B4t18TdzB_w 

 

Nic nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Szwarc 

Poniedziałek i 

piątek Teams-

Czat 

Plastyka Obejrzyj domowy warsztat o malarstwie:  
https://www.youtube.com/watch?v=WEx0PPmqBlY 

TYLKO DLA CHĘTNYCH - Wykonaj własnoręcznie farbę i namaluj nią 
pracę na dowolny temat. 
Prac nie przesyłamy! 
 

Nic nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams -Czat 

Religia Pomodlić się Litanią do Serca Pana Jezusa w intencji kolegów i koleżanek z 

klas 8 zdających egzaminy. 

Nic nie 

oddajemy 

Mariusz 

Świerczyński 

 

wdż Temat: Obrona własnej intymności (spotkanie dla grupy chłopców) …................ B.Kamińska Lekcja on line 

piątek 

godz.12.00 

  

Wychowanie 

fizyczne💪 

Dowolna Aktywność fizyczna spacer, bieg w terenie, rower, deskorolka 
 

Nic nie 

wysylamy 

 MS Teams, mail, 

Monika Potrikus 

 Konsultacje 

indywidualnie 

teams czat 
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