
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 

przesyłasz - 

omówienie zadań 

podczas spotkania 

on-line 22 czerwca. 

 

Magdalena 

Zapolska-Downar 

Poniedziałek  

13.00-13.30 

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 

A.Perlak Pon.11.00 

 

Pt. 11.00 

Język angielski T: Utrwalenie wiadomości. 

Wykonaj ćwiczenia str. 60 i 61 

Poćwicz: 

https://quizlet.com/377907419/test 

 

https://wordwall.net/pl/resource/904445/angielski/past-simple-

czasowniki-nieregularne-k-v 

 

 

- 

Nie wyrzucaj 

ćwiczeń, będą 

potrzebne we 

wrześniu. 

 

Iwona Grzywna  - 

Nauczyciel na 

egzaminie 

klas VIII 

 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

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

poniedziałek 

 

Izabella Niklewska  

niklewska.izabella

@zso8gdynia.pl 

 

 

historia Od rycerstwa do szlachty.  

  

- Joanna Leszczuk 

 

Poniedziałek, 

12.00-12.30 

https://quizlet.com/377907419/test
https://wordwall.net/pl/resource/904445/angielski/past-simple-czasowniki-nieregularne-k-v
https://wordwall.net/pl/resource/904445/angielski/past-simple-czasowniki-nieregularne-k-v
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


Informatyka 
5 D wf dz 
Druga grupa (5 D wf ch) 

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 

biblioteka 

 

Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> 

aplikacji Teams 

15-21.06 

 

M.Lewandowska 

H.Wiśniewska 

 

 

wdż Temat: Zrozumieć siebie i innych (spotkanie dla grupy chłopców) .................. B.Kamińska Lekcja on line 

pątek 

godz.13.30 

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  

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

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

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

-- 

Biologia  Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma -------------------- 

Godz. wych Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma ------------------ 

Wychowanie fizyczne - 

dziewczęta 

1. “Bezpieczne wakacje” 

2. Dwa oblicza słońca - witamina D, dobre czy złe słońce, 

zdrowe opalanie. 

3. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy 

ćwiczenia własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, 

Ćw. wykonywane 3 

razy w tygodniu 

 

Katarzyna 

Niewęgłowska -

Wawro 

 

Teams 

 

https://code.org/starwars
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1
https://code.org/starwars


marsze, spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. 

“Geocaching”, “Pokemon Go” itp. 

 

Plastyka Środa - dzień wolny od zajęć dydaktycznych             --------- Agnieszka Szwarc  

  

Wychowanie 

fizyczne chlopcy 

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

Nic nie 

wysylamy 

 MS Teams, mail, 

Monika Potrikus 

 Konsultacje 

indywidualnie 

teams czat 

 


