
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Temat: Codzienność tematem sztuki --------------- M. Sobczak Pt.10.20 

matematyka Temat 1: Wyrażenia algebraiczne i równania -  test. 

• Rozwiąż test: 

https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-

i-rownania 

 

Rozwiązanie ( raport 1) prześlij do 17.06.20, do godz. 20.00. Po tym czasie 

nie można już zaliczać. (Do 18.06.20 wystawianie ocen koncoworocznych) 

 

 

Do 17.06.20, 

do godz. 20.00 

D. Chojnacka ------------------- 

N-l na 

egzaminie kl. 

VIII 

Język angielski 

grupa I. Niklewska 

 

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

poniedziałek Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

Lekcja online 

poniedziałek 

10:45 (MS 

Team)   

 

Język angielski Przeczytaj tekst na str. 112 i zrób zad. 1 i 3/112 z oraz zad. 4,5/113 z 

podręcznika. Zrób zad. 4,5,8/118. Przeczytaj tekst na str.119 i zrób zad. 9 i 

10/119 z podręcznika. 

 A.Majewska-

Trojańczyk 

Pt. 9:45  

historia Środa, czwartek – dni wolne od zajęć edukacyjnych    

Informatyka Temat: Kodowanie z Potańcówką 
  
Link: 
https://code.org/dance 
  
Ewentualny dokładny link: 
https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1 
  
1. Wejdź na stronę https://code.org/dance   
2. Wybierz pierwszą opcję: "Potańcówka" i kliknij "Rozpocznij" 
3. Przejdź 10 poziomów kodowania.  

21.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 
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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 

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 

 

muzyka Temat: Piosenki wakacyjne. Utrwalenie wybranych zagadnień. 

Proszę zaśpiewać piosenkę pt. „Gdzie ta keja”, tekst str.166-167 z 

podręcznika 

https://www.youtube.com/watch?v=D51KS8Cj6sg 

Proszę powtórzyć piosenkę pt. „Po drodze szukam przyjaciela” tekst z 

podręcznika str. 165 

https://www.youtube.com/watch?v=K38TC_WMuNU 

 

- Hanna 

Witomska 

 

geografia Podróże palcem po Europie – praca własna uczniów (nauczyciel na 

konsultacjach w szkole) 

----------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Z powodu 

konsultacji 

zajęć on line nie 

ma.  

biologia Piękno przyrody Polski. ------------------ Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Piątek teams 

12:00-12:30 

biblioteka Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> aplikacji 

Teams 

15-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

wdż Temat: Jak mogę ci pomóc? (spotkanie dla grupy chłopców) .................... B.Kamińska Lekcja on line 

piątek 

godz.13.00 

W- f chłopcy Indywidualne formy aktywności fizycznej Przypominam 

o info o 

aktywności 

Anna Arndt teams 
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fizycznej w 

maju do 17.06 

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 

  

Wychowanie 

fizyczne 

dziewczyny 

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

Nic nie 

wysylamy 

 MS Teams, mail, 

Monika Potrikus 

 Konsultacje 

indywidualnie 

teams czat 
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