
przedmiot Zadania do wykonania Termin oddania 

prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Przeczytaj nowelę „Czy ci najmilszy” H. Sienkiewicza 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-czy-ci-najmilszy/ 

 W kilku zdaniach streść ją i określ, co jest tematem utworu. 

 Odpowiedzi nie przesyłaj – omówienie „Czy ci najmilszy” i „Katarynki” 15 

czerwca podczas lekcji on-line. 

  

Zadania dodatkowe dla chętnych – do wyboru: 

 1. Stwórz plakat poruszający ważny dla Ciebie temat społeczny. 

 2. Wyszukaj tekst będący przypowieścią (inny niż „Przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie”) i napisz, o czym opowiada i czego uczy czytelnika. 

 3. Opisz letni krajobraz (1 strona A5) lub napisz rymowankę na temat letniej 

przyrody (min. 10 wersów). 

 

 

 

 

 

 

12 czerwca 

Magdalena 

Zapolska-

Downar 

Poniedziałek 

13.00-13.30 

matematyka 1.Dodawanie liczb całkowitych-lekcja online 

Zad.1,2/213 w czasie lekcji,  zad.dom.cw.1,2,3/107 

2.Dodawanie liczb całkowitych  

https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64 

Zad. 3,4,5/213 

3.Odejmowanie liczb całkowitych 

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

Zad.1,2/216 ćw.1,2/109 

08.06.2020 

 

09.06.2020 

 

 

10.06.2020 

A.Perlak Pon.11.00 

Język angielski T: Past Simple – pytania i krótkie odpowiedzi. 

Wypisz nieznane Ci słownictwo z czytanki do zeszytu pod tematem. Znajdziesz 

je na stronie 103 w podrozdziale 7.3 zapisz ich polskie tłumaczenia do zeszytu. 

Przeczytaj dialog str. 98. Wykonaj zad. Ćw. 2/98 i 3/99  

Nic nie 

przesyłamy 

 

Iwona Grzywna Środa 10.00 - 

10.30  

historia Monarchia stanowa w Polsce.  - Joanna Leszczuk 

 

Poniedziałek, 

12.00-12.30 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-czy-ci-najmilszy/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-czy-ci-najmilszy/
https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64
https://www.youtube.com/watch?v=zKhHpYXDbUA


Informatyka Kończymy projekt z poprzedniego tygodnia. Dla przypomnienia więcej poniżej: 

 

Temat 11: Zadania projektowe: tekst i grafika 

  

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 

 

14.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

biblioteka Wyzwania czytelnicze 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-czytelnicze-9-i-10-

dla-4-8-sp-1.pdf 

21.06 M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

Konsultacje 

na bieżąco w 

aplikacji 

Teams 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

1. Zapisz temat: 

Lesson 

Subject: Antarctic Adventure 

Środa 

 

 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabel

Lekcja online 

środa 9:50 

(MS Team)   

 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-czytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-czytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl


• Otwórz podręcznik na str.101 i zrób zadanie 1, następnie 

przeczytaj tekst „Antarctic Adventure”, wypisz nieznane ci słownictwo z 

czytanki do zeszytu pod tematem. Znajdziesz je na stronie 103 zapisz ich polskie 

tłumaczenia do zeszytu. Jeżeli znasz wszystkie słówka, oczywiście nie musisz nic 

zapisywać. Następnie zrób zadania 1, 3 i 5 ze str.101 podręcznika. Tekst 

czytanki znajdziesz w pliku dźwiękowym ”Lekcja 33” (na platformie Teams). 

       Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

2. Zapisz temat w zeszycie: 

             Subject: Listening and writing 

Na początek poćwicz słownictwo z rozdz.7: 

https://quizlet.com/454110915/english-class-a1-unit-7-flash-cards/?x=1jqt 

Zrób zadanie 2, 3 i 4 ze str.102. Do tych zadań potrzebujesz pliki dźwiękowe, 

które znajdują się na platformie Teams)Zdjęcia zrobionych zadań proszę 

przesłać na prywatny czat! 

Dla chcących powtórzyć słownictwo związane z podróżą: 

https://learningapps.org/7361182 

Dla chętnych! 

Przeanalizuj tekst na pocztówce w zad.5 str.102 i na jej podstawie zrób zad.7. 

Umieść zadanie na swoim prywatnym czacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 

 

la@zso8gdynia.

pl 

 

Wychowanie 

fizyczne - 

dziewczęta. 

 

Lekcji nie ma –nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny 

 

 

 Katarzyna 

Niewęgłowska -

Wawro 

 

 

Plastyka Wielcy artyści - Jan Matejko. 

Odwiedź Muzeum Narodowe w Krakowie i zwiedź Muzeum  Biograficzne Jana 

Matejki. Obejrzyj film na YouTube “Ja, Matejko” udostępniony na stronie 

muzeum.  

https://mnk.pl/wystawy/dom-jana-matejki 

 

Nic nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams-Czat 

https://quizlet.com/454110915/english-class-a1-unit-7-flash-cards/?x=1jqt
https://learningapps.org/7361182
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
mailto:niklewska.izabella@zso8gdynia.pl
https://mnk.pl/wystawy/dom-jana-matejki


Religia 1. Znajdź w Piśmie Świętym fragment o tym, jak Pan Jezus rozmnożył chleb dla 

głodnych słuchaczy. Przeczytaj go i zastanów się, co symbolizuje ta scena dla 

nas współcześnie. 

2. Przeczytaj modlitwy do Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii: 

https://deon.pl/wiara/duchowosc/5-poteznych-modlitw-ktore-pozwola-ci-

odkryc-moc-eucharystii,442880 

3. Wybierz jedną z modlitw w tym linku i pomódl się jej słowami w intencji 

starszych kolegów z LO, którzy zdają w tym tygodniu matury. 

Nic nie 

wysyłamy 

Mariusz 

Świerczyński 

 

Godzina wych. Spotkanie z wychowawcą. Bezpieczeństwo na wakacjach.  ------------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Wtorek 11:00-

11:30 

biologia Podsumowanie treści z 5 klasy.  ----------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

12:00-12:30 

Technika Wysyłamy zaległe prace. 

 

Do 10 czerwca Margarita 

Tuczko 

Teams 

Wychowanie 

fizyczne chlopcy 

Dowolna Aktywność fizyczna na: 
•Rowerze, hulajnodze, Rolkach, Deskorolce, bieg ciągły przez min 30min w terenie lub 
na bieżni. Sprawdź ile przejedziesz,przebiegniesz przez 5 dni i udokumentuj swój wynik 
na teams😊 dla chętnych ćwiczenia rozciągające😊😊 

https://m.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg  
 

Do 12 .06  
 

 MS Teams, mail, 

Monika Potrikus 

 Konsultacje 

indywidualnie 

teams czat 

 

https://deon.pl/wiara/duchowosc/5-poteznych-modlitw-ktore-pozwola-ci-odkryc-moc-eucharystii,442880
https://deon.pl/wiara/duchowosc/5-poteznych-modlitw-ktore-pozwola-ci-odkryc-moc-eucharystii,442880
https://m.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

