
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Temat: Zdanie złożone - wprowadzenie. ---------- M. Sobczak Pn.12.00 

matematyka Temat: Zadania tekstowe 

Podręcznik str. 204-208 zadanie 2 - 8 zeszyt ćwiczeń str. 101  

Temat: Zadania tekstowe 

Podręcznik str. 204-208 zadanie 9 - 15 zeszyt ćwiczeń str. 102 

 Małgorzata 

Znosko 

Pon. 11:00  

Pt. 10:00 
 

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 

Gr.1 

11:30 

Gr.2 

11:00 

historia Księstwo Warszawskie. - Joanna Leszczuk Poniedziałek, 

13.00-13.30 

Informatyka (piątek) Temat: Aplikacje 

1. W zespole w Teams znajduje się zadanie o nazwie 

Aplikacje 

2. Zadania 1-3 wykonujemy pracując w inną osobą 

(osobami) korzystając np.. Z możliwości odbywania 

połączeń wideo w Teams. Tych zadań nie odsyłamy 

3. Zadanie 4 wykonujemy samodzielnie i odsyłamy je w 

Teams (przez zadanie) w odpowiednim terminie. 

Proszę nie przesyłać prac po terminie lub innymi metodami. 

 

Zadanie 4 – 

21.06.2020 do 

godz. 23.59 

 

Tomasz 

Ogrodnik 

Konsultacje w 

MS Teams w 

czasie lekcji 

 

 

Informatyka Nie mamy zajęć z powodu egzaminów 8 klasistów, ale zachęcam 

do kodowania: 

Temat: Kodowanie z Potańcówką 
  
Link: 
https://code.org/dance 
  

--- Jarosław 

Rogożeński 

---- 

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.  
 

biblioteka Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> 

aplikacji Teams 

15-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

 

geografia Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma ------------------ Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

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

biologia Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma ------------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

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

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

poniedziałek 

godz.14.30 

W-F chłopcy Większość lekcji nie odbędzie się, gdyż jest w trakcie egzaminów 
klas VIII   >  
"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 6 
 

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

 

16 czerwca 

 

Leszek 

Kaczorowski 

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

 

Teamsy - grupa 

 

WF - dziewczeta Domowe lody sorbetowe.  

https://www.garneczki.pl/blog/jak-zrobic-sorbet/ 

Nic nie 

przesyłamy 

Anna Szczypczyk  

plastyka Wtorek - dzień wolny od zajęć dydaktycznych        --------  Agnieszka 

Szwarc 

 

  

 

https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1
https://code.org/dance
https://www.garneczki.pl/blog/jak-zrobic-sorbet/

