
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Temat: Zdanie złożone - wprowadzenie. - lekcja online 

Temat: Zdanie złożone - wykres zdania - lekcja online 

Temat: Magia teatru w Dębowym Lesie. - praca samodzielna, polecenia na MS 

Teams 

 

 

8.06.2020 

M. Sobczak Pn.13.00 

Wt.11.00 

matematyka Temat 1: Upraszczanie wyrażen algebraicznych cd. 

• Zrób w zeszycie zadania: P 5,8,10/191 

• Zrób ćwiczenia: ćw. 6-9/94 

Temat 2: Upraszczanie wyrażen algebraicznych cd. 

• Zrób w zeszycie zadania: P 7,11,12/191-192 

• Zrób ćwiczenia: ćw. 10-13/95 

Temat 3: Działania na liczbach całkowitych - test 

Rozwiąż testy on-line. Wyraźne zdjęcie z wynikiem każdego testu prześlij do 

5.06.20 r. (termin ostateczny). 

1. https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-1-wyzwanie-dzialania-na-

liczbach-calkowitych?playlist=466 

2. https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-2-wyzwanie-dzialania-na-

liczbach-calkowitych?playlist=466 

3. https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-3-wyzwanie-dzialania-na-

liczbach-calkowitych?playlist=466 

Temat 4: Zapisywanie równan. 

• Przeczytaj informacje w podręczniku na stronie 193 i zrób w zeszycie 

ćwiczenia A i B. 

• Zrób w zeszycie zdania: P 1,2/194 

• Zrób ćwiczenia: ćw. 1-3/96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 5.06.20 r. 

D. Chojnacka czwartek 

12.00-12.30 

Język angielski Zrób zad. 2,3,5,7 i 8/109 z podręcznika. 

Przeczytaj tekst na str.110 i zrób zad. 2/110 oraz zad. 6 i 7/111 z podręcznika. 

 A.Majewska-

Trojańczyk 

Śr. 12:00 

Pt. 10:15 

https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-1-wyzwanie-dzialania-na-liczbach-calkowitych?playlist=466
https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-1-wyzwanie-dzialania-na-liczbach-calkowitych?playlist=466
https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-2-wyzwanie-dzialania-na-liczbach-calkowitych?playlist=466
https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-2-wyzwanie-dzialania-na-liczbach-calkowitych?playlist=466
https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-3-wyzwanie-dzialania-na-liczbach-calkowitych?playlist=466
https://pistacja.tv/zadanie/plmat029-3-wyzwanie-dzialania-na-liczbach-calkowitych?playlist=466


 

historia Legiony Polskie we Włoszech. - Joanna Leszczuk Piątek, 10.00-

10.30 

muzyka Temat: Spotkajmy się na szlaku. Wspólne śpiewanie na pożegnanie. 

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

podręcznika str. 165 
https://www.youtube.com/watch?v=K38TC_WMuNU 

Następnie proszę powtórzyć integracyjny taniec Belgijka, możesz skorzystać z 

układu choreograficznego: 

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

 

- Witomska.Hann

a@zso8gdynia.p

l 

Konsultacje 

muzyczne dla 

chętnych 

(Teams) 

czwartek 14.10- 

14.55 

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.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

konsultacje na 

bieżąco na 

czacie w Teams 

Informatyka 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=PLfVRnt2IcasK

MILB83510UGasus1QZeqI&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 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: 

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. 
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• 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). 

Informatyka Temat: Kodowanie na ekranie blockly.games 
  
https://youtu.be/QXtXiSKKdik 
  
Drugi film:  
https://youtu.be/sD9YpJ9GRxQ 
  
1. Wejdź na stronę https://blockly.games   
2. Zmień język na polski w prawym górnym rogu.  
3. Przejdź animacja, muzyka, staw: jak grać oraz staw 
4. Napisz swoje wrażenia z rozgrywki oraz do jakiego poziomu doszedłeś/aś 
w/w grach (Odpisz w zadaniu w MS Teams w naszym zespole). 
Termin do 07.06.2020 

07.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

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

czwartek godz. 

10.00 

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/5ed1076e9be45e112004c4cd/game-breakout-escape-

room6 

Odpowiedz zapiszcie na prywatnym czacie. Powodzenia!  

➢ Zapisz temat:  

• Subject: Nell’s kitchen 

Środa  

(3 czerwca) 

 

 

 

 

Czwartek 

(5 czerwca) 

 

Izabella 

Niklewska  

niklewska.izabell

a@zso8gdynia.p

l 

 

 

 

 

Lekcja online 

środa 11:55 

(MS Team)   
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Otwórz podręcznik na str. 83 i zrób zad. 9 i 10 do zeszytu. Pliki dźwiękowe 

znajdziesz tutaj w folderze lekcja 31/MS Teams. 

• Przećwicz nowe słownictwo na stronie: 

https://kahoot.it/challenge/03101192?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-

587b9ed4017c_1590681438290 

https://kahoot.it/challenge/04398940?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-

587b9ed4017c_1590681500817 

• Obejrzyj uważnie prezentacje (MS Teams) i zrób zawarte w niej 

zadania.  

Zdjęcia zrobionych zadań proszę przesłać na prywatny czat! 

➢ Poćwicz tworzenie czasu present perfect: 

https://kahoot.it/challenge/08351045?challenge-id=8b11c1fc-76fd-46f6-a5a9-

587b9ed4017c_1590681178620 

• Zapisz temat:  

Lesson 

Subject: I’d prefer cheese. 

Podręcznik str. 86 przeczytaj dialog i zrób zadanie 1. Najważniejsze zwroty z 

dialogu znajdują się w tabelce zad.2, możesz je przećwiczyć i odsłuchać. Na 

koniec zrób zadanie 3 i 4.  Wszystkie pliki dźwiękowe znajdziesz na MS Teams. 

• Poznane słownictwo przećwicz tutaj: 

https://wordwall.net/resource/1841905/engelska/english-class-a1-unit-74 

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 04.05 

(czwartek) 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams - Czat 
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Technika 

 

Temat: Moje odżywianie. 

Na podstawie sporządzonej notatki jadłospisu z 5 dni, opisz swoje żywienie.  

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 

Wychowanie 

fizyczne  

1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami 

instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach. Wysiłek 

trwający: najlepiej 20-30 minut z rozgrzewką.  

2. Pomiar tętna wykonujemy: 

• Prze rozpoczęciem ćwiczeń. 

• Po zakończonych ćwiczeniach. 

 

Pomiary tętna 

wysyłamy pod 

koniec 

tygodnia ze 

wszystkich 

ćwiczeń. 

  

Ćwiczenia 

wykonywane 

4 razy w 

tygodniu 

 

  

Religia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: Boże Ciało -odwiedziny Boga. 

Podręcznik str.150-152-proszę przeczytać. 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str.94,95. 

Temat: Skała i klucze- fundament i władza otwierania nieba. 

Podręcznik str.132-134- proszę przeczytać. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.82,83. 

 

06.06.2020r. Wujke Halina 

wujke.halina@z

so8gdynia.pl 

Czat- Teams 



geografia Relacje Polski z sąsiadami. ------------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Wtorek 13:00-

13:30 

teams 

biologia Rośliny okrytonasienne - powtórzenie  ------------------ Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina  

Czwartek 

15:00-15:30 

teams 

  


