
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Temat: Życie Ani Shirley: jej smutki, radości, marzenia i rzeczywistość. 

W zeszycie stwórz tabelkę z 4 kolumnami i wpisz do niej po 2 

przykłady dotyczące tematu lekcji. Nie przesyłaj nauczycielowi. 

 

Jak Ania Shirley popadała w kłopoty? Zapisz w punktach 

(równoważnikami zdania) kłopoty Ani. Pracę zapisz w zeszycie, nie 

przesyłaj nauczycielowi. 

 

Sukces Ani Shirley.  

 

Test sprawdzający znajomość lektury “Ania z Zielonego Wzgórza” 

podczas lekcji online, godz. 10:00-10:30. 

 

Ania jako jedenastolatka i Ania jako szesnastolatka. Pracę zrób w 

zeszycie - możesz wykonać 2 rysunkami lub pisemnie w formie tabelki. 

Nie przesyłaj nauczycielowi. 

 

Możliwość poprawy testu gramatycznego lub testu z lektury tylko 10 

czerwca w czasie lekcji online o godz. 10:00-10:30. 

01.06 

 

 

 

02.06 

 

 

 

03.06 

 

04.06 

 

 

05.06 

Ludwika 

Robakowska 

Środa 03.06 - 

godz. 10:00-

10:30 

 

Czwartek 04.06 

- godz. 10:00-

10:30 

 

 

matematyka Temat: Liczby ujemne. 

Podręcznik zad.7,8,9,10,12,13 str. 206 -210, zeszyt ćwiczeń str. 106  

Temat: Dodawanie liczb całkowitych. 

Podręcznik zad.1,2,3,4,5,6,7,8 str. 211 -214, zeszyt ćwiczeń str. 107-

108 

 Małgorzata 

Znosko 

pon. 10:00  

 Śr. 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. 

 

 

 

 

Iwona Grzywna 

 

Lekcja on-line 

Piątek 10.00 



 

 

 

 

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

 

 

Nic nie 

przesyłamy 

     

historia Dynastia Jagiellonów w czasach świetności. - Joanna Leszczuk Piątek, 13.00-

13.00 

Informatyka  

dziewczyny  

Temat: Algorytm, kod źródłowy, program – o co tu chodzi?  

1. Zapoznaj się z materiałem:  

https://vod.tvp.pl/video/szkola-ztvp-klasa-5,informatyka-08052020-

lekcja-1,47793254  

(oglądamy do 15:45 minuty filmu)  

 

2. Uzupełnij kartę pracy znajdującą się w załączniku do zadania w MS 

Teams 

 

 

Wypełnioną 

kartę pracy 

odsyłamy w 

MS Teams (po 

wypełnieniu 

klikamy 

prześlij). Nie 

wysyłamy prac 

inną drogą. 

Zadanie do 

05.06 do godz. 

23.59. 

Sebastian Ropel  

Możliwość 

konsultacji na 

czacie w MS 

Teams w czasie 

lekcji 

Informatyka - chłopcy 

Temat: Microsoft Sway – kim chcę zostać w przyszłości?  

1. Zapoznaj się z materiałami: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=VUFVmAobsrA  

b) https://www.youtube.com/watch?v=gty4CgTTpXo  

c) https://www.youtube.com/watch?v=SkxBfPO06rw  

d) https://www.youtube.com/watch?v=Z_vVXh1hkZs&list=PLfVR

nt2IcasKMILB83510UGasus1QZeqI&index=6  

2. Zaprojektuj prezentację Sway, w której opowiesz o Twoim 

wymarzonym zawodzie. Jeśli masz kilka - możesz wybrać 

jeden lub opowiedzieć o nich wszystkich. Skorzystaj z 

Link do 

prezentacji 

Sway przez 

zadanie w 

Teams 

wysyłamy do 

10 czerwca do 

godz. 23.59 

(zadanie na 

dwie godziny 

lekcyjne)  

Tomasz 

Ogrodnik 

Możliwość 

konsultacji na 

czacie w 

godzinach 

naszej lekcji. 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-ztvp-klasa-5,informatyka-08052020-lekcja-1,47793254
https://vod.tvp.pl/video/szkola-ztvp-klasa-5,informatyka-08052020-lekcja-1,47793254
https://www.youtube.com/watch?v=VUFVmAobsrA
https://www.youtube.com/watch?v=gty4CgTTpXo
https://www.youtube.com/watch?v=SkxBfPO06rw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_vVXh1hkZs&list=PLfVRnt2IcasKMILB83510UGasus1QZeqI&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Z_vVXh1hkZs&list=PLfVRnt2IcasKMILB83510UGasus1QZeqI&index=6


materiałów, które przygotowywałeś/aś w ubiegłym tygodniu 

(plan, zdjęcia).  

3. Postaraj się przygotować swojego swaya w sposób atrakcyjny 

(wyraźny tekst, ciekawe grafiki). Masz dużo czasu – zadbaj o 

to, aby był ciekawy.  

4. Na wykonanie swaya masz półtora tygodnia, tj. do 10 czerwca 

do godz. 23.59). 

5. Link do przygotowanego swaya wyślij jako odpowiedź do 

zadania: 

• Dodaj pracę 

• Link (po lewej stronie) - pamiętaj, aby umieścić odpowiedni 

link. Nie musisz uzupełniać podpisu  

• Kliknij Dołącz a następnie Prześlij. 

6. Przypominam, że prace po terminie (lub wysłane inną drogą) 

nie będą przyjmowane).  

biblioteka 

 

➢ 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 swoim 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: 

11.05-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

konsultacje na 

bieżąco na 

czacie w Teams 

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 

 Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

 

➢ Zrób zadnia w View assignment/Lekcja 31 

• Zapisz temat: 

Lesson 

Subject: How much is it? 

Zrób zadanie 4 ze str.100 do zeszytu do tego zadania potrzebujesz plik 

dźwiękowy Lekcja 31.                                                          

Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

 

muzyka  - Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych wg 

planu (Teams) 

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

Poniedziałek 

godz.14.00 

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 

Ś Środa  

(3 czerwca) 

 

 

 

Czwartek 

(5 czerwca) 

 

 

 

 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

Lekcja online 

środa 13:55 

(MS Team)   

 

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


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! 

 

 

 

 

Poniedziałek  

(8 czerwca) 

 

 

 

 

 

plastyka Samouczek malowania - krok po kroku 

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

uwagami prowadzącej warsztat. 

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

 

UWAGA ! Praca tylko na zaliczenie (bez oceny) 
 

Do 04.06 

(czwartek) 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams - Czat 

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?  

Do 10 czerwca Margarita 

Tuczko 

Teams 

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


• Czy pijesz odpowiednią ilość płynów? 

 

 

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 

WF chłopcy Rozgrzewka w piłce nożnej. Jak się rozgrzewać i dlaczego? 

Aktywność własna 

Karta aktywności za miesiąc maj do przesłania do końca tygodnia( do 

6 czerwca na ocenę) 

 

Karta 

aktywności za 

maj 

Anna Arndt Teams 

WF - dziewczynki Moja aktywność fizyczna poza domem -  

udokumentowanie odbytej aktywności na świeżym powietrzu 

(zdjęcie, opis lub screen z aplikacji) 

do 7 czerwca  Anna Szczypczyk  

geografia Współrzędne geograficzne Niczego nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Czwartek teams 

10:45-11:15 

biologia Utrwalenie wiadomości z działu “Różnorodność roślin” - ostatnia 

praca na ocenę - do rozwiązania zadania na FORMS podczas lekcji 

Link z zadaniami zostanie przesłany w poniedziałek wieczorem do 

każdego ucznia na czat prywatny teams. 

Do 5 czerwca Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Ze względu na 

konsultacje w 

szkole lekcji on 

line nie będzie.  

  

 

https://youtu.be/ZprVvKx5dEg
https://youtu.be/dJs1c-3SM0E

