
przedmiot Zadania do wykonania Termin oddania prac  nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski 1.Części mowy – wykrzyknik i partykuła.  

Karta pracy w Teamsach. 

2. Przeczytaj uważnie 3 pierwsze opowiadania S. Lema z cyklu 

“Cyberiada”: http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-

lektury/lem-cyberiada.pdf 

Niczego nie przesyłaj 

- omówienie zadań 

podczas spotkania 

on-line 22 czerwca. 

 

Magdalena 

Zapolska-Downar 

Poniedziałek 

14.00-14.30 

matematyka 1.Odejmowanie liczb całkowitych 

Zad 3,4,5/216 w czasie lekcji online 

Z.dom. 6,7/216-217 ćw. Str.109,110 

2.Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych 

Zad.1,2,3/220 w czasie lekcji online 

Z.dom 5,6/220  

Nie wyrzucaj ćwiczeń - będą potrzebne we wrześniu. 

 

Do 19.06.2020 

 

 

Do 22.06.2020 

Agnieszka Perlak Pon . 12.00 

 

 

Pt. 13.00 

Język angielski 

Gr. K. Hołownia 

S: Roman Holiday – reading with understanding 

Ex. 1,2 /98 SB 

• Pytania w czasie Past Simple 

Ex. 3,5/99 SB 

• Things you do on holiday 

Ex. 6,7/99 SB 

pamiętaj aby nie 

wyrzucać ćwiczeń - 

będą potrzebne we 

wrześniu        

Katarzyna 

Hołownia  

Poniedziałek 

9.50-10.50 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

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

poniedziałek 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.pl 

 

Lekcja online 

poniedziałek 

9:50 (MS 

Team)   

 

historia Przeczytać z podręcznika temat : Monarchia stanowa w Polsce. 

 Odpowiedzieć na dwa pytania do tekstu źródłowego 

zamieszczonego na str.223.  

1. Wyjaśnij jak można było stać się szlachcicem. 

2. Napisz co powodowało utratę szlachectwa.  

Nic nie oddajemy.  Piotr Jóżwiak  

mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


  Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie 

Informatyka 
5 B I inf/ang 
Druga grupa (5 B II 

inf/ang) ma zajęcia w 

dni wolne od zajęć, 

ale zachęcam do 

pobawienia się w 

kodowanie 

 

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 

Technika Temat: Wiem co jem. 

https://player.pl/programy-online/wiem-co-jem-i-wiem-co-kupuje-

odcinki,991/odcinek-11,S05E11,36975 

 Margarita Tuczko  

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

koleżanek z klas 8 zdających egzaminy 

Nic nie oddajemy Mariusz 

Świerczyński 

 

geografia Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma ----------------- Agnieszka 

Tokarska – Kleina 

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

- 

biblioteka Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> 

aplikacji Teams 

15-21.06 

 

M.Lewandowska 

H.Wiśniewska 

 

 

WF Dowolna aktywność fizyczna: 

-bieg 

-spacer 

-jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.. 

Nie wysyłamy  

 

NADRABIAMY 

ZALEGŁE PRACE 

Damian Binieiwcz Czwaretek: 

10:45  

https://code.org/starwars
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1
https://code.org/starwars
https://player.pl/programy-online/wiem-co-jem-i-wiem-co-kupuje-odcinki,991/odcinek-11,S05E11,36975
https://player.pl/programy-online/wiem-co-jem-i-wiem-co-kupuje-odcinki,991/odcinek-11,S05E11,36975


-zajęcia dodatkwe 

 

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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WEx0PPmqBlY

