
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski “Katarynka” Bolesława Prusa. 

1. Przeczytaj nowelę „Katarynka” (tekst np. na str. 303-314 podręcznika lub 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka.html). 

2. Wykonaj następujące zadania z podręcznika (screen w Teamsach): 

1a,b,c,d,e, 2a,b ze str. 314 oraz 3 i 4a ze str. 315. Odpowiedzi prześlij - praca 

obowiązkowa, na ocenę. 

 

 

 

 

 

5 czerwca 

Magdalena 

Zapolska-Downar 

Poniedziałek 

13.00-13.30 

 

Czwartek  

10.00-10.30 

 

matematyka 1.Pole trapezu-lekcja online 

Zad.3,4/199 w czasie lekcji, z.d. cw.str.101 

2.Pole trójkąta i trapezu-podsumowanie 

Zad.4,5,6,7/203 Ćw str.102-103 

3.Sprawdzian cz.2-pole trójkąta i trapezu-Teams środa godz.9.00 

4.Liczby ujemne-lekcja online 

Zad.1,2/208 w czasie lekcji  z.d.ćw 1,2,3,4/104-105 

01.06.2020 

 

02.06.2020 

 

03.06.2020 

05.06.2020 

A.Perlak Pon.11.00 

Pt.11.00 

Język angielski 

 

 

 

 

 

 

 

T: Powtórzenie wiadomości str. 90 na lekcji on-line. 

 

T: Going places -  means of transport – unit 7 

Podręcznik Str. 95 zad. 2 i 5- przetłumacz słowa i zapisz do zeszytu. 

Zad 3,4,7 str. 97 – zapisz w zeszycie (sprawdzimy na lekcji on-line) 

 

 

 

 

 

 

Nic nie 

przesyłamy 

Iwona Grzywna 

 

Środa  

10.00-10.30 

 

Czwartek  

11.00-11.30 

     

historia Dynastia Jagiellonów w czasach świetności.  

  

- Joanna Leszczuk 

 

Poniedziałek, 

12.00-12.30 

Informatyka Temat 11: Zadania projektowe: tekst i grafika 
  

14.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka.html


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. Wybierz dwa zadania spośród 6. Na wykonanie tych dwóch zadań masz 
dwa tygodnie. Możesz wykonanać po jednym zadaniu na jeden tydzień albo 
dwa od razu.   
  
5. Zapisz plik pod nazwą imie_nazwisko_klasa np. jan_kowalski_5c i wyślij 
prowadzącemu w zadaniu w MS Teams jako "dodaj moją pracę" i następnie 
kliknij przycisk PRZEŚLIJ.    
  
Termin do 14.06.2020 

biblioteka Wyzwanie czytelnicze 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-

8-dla-4-8-sp.pdf 

11.05-21.06 

 

M.Lewandowska 

H.Wiśniewska 

 

konsultacje na 

bieżąco na 

czacie w Teams 

muzyka Temat: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie. Funkcja i rodzaje 

akompaniamentu. 

Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Płonie ognisko w lesie” ( tekst str. 148 z 

podręcznika) 

https://www.youtube.com/watch?v=rFjMVddH4OQ 

oraz w wersji karaoke do akompaniamentu: 

https://www.youtube.com/watch?v=lD50sdWlqT0 

Następnie zapoznaj się z pojęciami: akompaniament harmoniczny i 

rytmiczny, burdon, półplayback ( str. 150-151 z podręcznika) 

 

- Witomska.Hanna

@zso8gdynia.pl 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu (Teams) 

 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rFjMVddH4OQ
https://www.youtube.com/watch?v=lD50sdWlqT0
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl
mailto:Witomska.Hanna@zso8gdynia.pl


wos Temat: Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt) …...................

. 

B.Kamińska Lekcja on line 

piątk 

godz.13.30 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

➢ Specjalnie dla Was z okazji Dnia Dziecka! 

Otwórzcie link i znajdźcie odpowiedz na pytanie:  

What does the Noholidays monster want? 

https://view.genial.ly/5ed0dad68d3239111963e73a/game-breakout-

escape-room5 

Odpowiedz zapiszcie na prywatnym czacie. Powodzenia! 

➢ Zapisz temat: 

•  Lesson 

Subject: What time does it arrive? 

Podręcznik str. 100 przeczytaj/wysłuchaj dialog i odpowiedz na pytania 

zawarte w zadaniu 1.Najważniejsze zwroty z dialogu znajdują się w tabelce 

zad.2, możesz je przećwiczyć i odsłuchać. Na koniec zrób zadanie 3(wszystkie 

pliki dźwiękowe na MS Teams).   

• Poznane słownictwo przećwicz tutaj: 

https://wordwall.net/play/2213/974/939 

Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

➢ Zrób zadnia w View assignment/Lekcja 32 

• Zapisz temat: 

Lesson 

Subject: How much is it? 

Zapisz tabelkę, znajdziesz ją w Lekcja 32/MS Teams, następnie zrób zadanie  

4 ze str.100 do zeszytu do tego zadania potrzebujesz plik dźwiękowy (MS 

Teams). Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

Środa  

(3 czerwca) 

 

 

 

 

Czwartek 

(5 czerwca) 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek  

(8 czerwca) 

 

 

 

 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.pl 

 

Lekcja online 

środa 9:50 (MS 

Team)   

 

plastyka Samouczek malowania - krok po kroku 

TYLKO dla CHĘTNYCH - wykonaj pracę 'Wiejska chatka" zgodnie z uwagami 

prowadzącej warsztat. 

Do 04.06 

(czwartek) 

Agnieszka Szwarc Teams-Czat 

https://view.genial.ly/5ed0dad68d3239111963e73a/game-breakout-escape-room5
https://view.genial.ly/5ed0dad68d3239111963e73a/game-breakout-escape-room5
https://wordwall.net/play/2213/974/939
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


https://www.youtube.com/watch?v=Ym52gzluZ5k 

 

UWAGA ! Praca tylko na zaliczenie (bez oceny) 
 

Technika Temat: Piramida zdrowego żywienia. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=xksHofgmL3w 

2. Zrób ćwiczenie 5 na str. 67 podręcznika. 

3. Na podstawie notatki “co jem?” oceń i opisz swoje odżywianie. 

• Czy Twój sposób odżywiania się jest zdrowy i zgodny z piramidą 

zdrowego żywienia. 

• Zastanów się, jakie zmiany wprowadzić.  

• Jak się czujesz po spożyciu różnych potraw? 

•  Jakie potrawy Ci nie służą?  

• Czy pijesz odpowiednią ilość płynów? 

 

 

Do 10 

czerwca 

Margarita Tuczko Teams 

Religia Obejrzyj następujące odcinki Historii Biblijnych Nowego Testamentu: 

1. https://youtu.be/ZprVvKx5dEg 

2. https://youtu.be/dJs1c-3SM0E 

 

07.06.2020 

 

Nic nie 

wysyłamy 

Mariusz 

Świerczyński 

W razie 

potrzeby czat 

MS Teams 

Wychowanie 

fizyczne - 

dziewczęta. 

 

1."Moja aktywność fizyczna poza domem"  

Ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, spacery i 

zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, “Pokemon Go”  itp.. 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg Doskonalimy podstawy 

techniki tanecznej- “Hip Hop”   

 

Ćw. 

wykonywane 

4 razy w 

tygodniu 

 

Katarzyna 

Niewęgłowska -

Wawro 

 

Teams 

 

biologia Utrwalenie wiadomości z działu “Różnorodność roślin” - ostatnia praca na 

ocenę - do rozwiązania zadania na FORMS podczas lekcji 

Do 5 czerwca Agnieszka 

Tokarska - Kleina 

Ze względu na 

konsultacje – 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym52gzluZ5k
https://www.youtube.com/watch?v=Ym52gzluZ5k
https://www.youtube.com/watch?v=Ym52gzluZ5k
https://www.youtube.com/watch?v=xksHofgmL3w
https://youtu.be/ZprVvKx5dEg
https://youtu.be/dJs1c-3SM0E
https://www.youtube.com/watch?v=-pDw3hCmiGg


Link z zadaniami zostanie przesłany w poniedziałek wieczorem do każdego 

ucznia na czat prywatny teams. 

 

lekcji on –line 

nie ma.  

geografia Współrzędne geograficzne Niczego nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Tokarska - Kleina 

Czwartek teams 

9:00-9:30 

godzina wych. Dzień dziecka  ----------------- Agnieszka 

Tokarska – Kleina 

Wtorek teams 

12:00-12:30 

  

Wychowanie 

fizyczne💪 chlopcy 

Dowolna Aktywność fizyczna na: 
•Rowerze 
•Hulajnodze  
•Rolkach  
•Deskorolce  
Sprawdź ile przejedziesz w przeciągu jednego tygodnia i udokumentuj swój wynik na 
teams💪 

 

Do 07.06  
 

 MS Teams, mail, 

Monika Potrikus 

 Konsultacje 

indywidualnie 

teams czat 

 

 


