
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski O przyjaźni w lekturze pt. “Mały Książę”. 

 

Lekcje zdalne nie odbędą się - dni wolne z powodu egzaminu 

klas ósmych. 

 

Przygotuj ustną wypowiedź na temat: Jak znalazłem/am 

przyjaciela/przyjaciółkę? Praca do wykonania na 22 czerwca. 

15.06 

 

16,17,18.06 

 

 

19.06 

Ludwika 

Robakowska 

Poniedziałek 

15.06 - godz. 

11:00-11:30 

 

matematyka 1. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny 

Wykonaj zad. 7,8/248 i 12/249 

2. Pierwiastek kwadratowy i sześcienny 

       Zad. 13,14,15,16/249-250 w czasie lekcji online 

Do 19.06.2020 

 

Do 22.06.2020 

 Pt.14.00 

Język angielski 

 

 

 

 

 

1. Escape Room 

2. Wakelet “Food” (kończymy) 

3. Czytanie ze zrozumieniem książka str.71 

4. Słownictwo “Phrasal verbs” książka str. 75, workbook 

str.71 (razem) 

  Środa  

9.10 

Język angieski Utrwalenie wiadomości 

Poćwicz: 

https://quizlet.com/246621089/level-a2-lesson-72-flash-

cards/ 

https://quizlet.com/246620853/level-a2-lesson-67-flash-

cards/ 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

 Str. 76 i 77 

- 

 

Prześlij zaległe 

prace! 

Iwona Grzywna  Nauczyciel na 

egzaminie klas 

VIII 

https://quizlet.com/246621089/level-a2-lesson-72-flash-cards/
https://quizlet.com/246621089/level-a2-lesson-72-flash-cards/
https://quizlet.com/246620853/level-a2-lesson-67-flash-cards/
https://quizlet.com/246620853/level-a2-lesson-67-flash-cards/


Język niemiecki 15.06 T: Środki płatnicze. Podręcznik str. 71. Zadanie domowe w 

ćwiczeniach str. 75. 

19.06 Lekcji nie ma – nauczyciel oddelegowany na egzamin 

maturalny. 

 

15.06 strona 

74 w 

ćwiczeniach 

Marzena 

Cichosz 

15.06 - wpis w 

Notesie zajęć 

19.06 - 

nauczyciel na 

egzaminie 

maturalnym 

historia Test sprawdzający “Polska w okresie międzywojennym”, pojawi 

się na Teams Zadania poniedziałek, 10.00. 

- Joanna Leszczuk Konsultacje  

Czat Teams, 

poniedziałek, 

10.00-10.30 

Informatyka Temat 18: Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za 
pomocą internetu  
  
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. Odpowiedź na pytania 1-6 (6 pytań) z strony 219-220. 
Odpowiedzi umieść w dowolnym edytorze tekstu lub na kartce 
papieru. 
  
Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU w MS 
Teams w naszym zespole (dodaj moją pracę, następnie w 
prawym górnym rogu wciśnij PRZEŚLIJ).  
  
Termin do 21.06.2020 

21.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

https://dlaucznia.migra.pl/


Wychowanie fizyczne gr. 

chłopców 

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami 

instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach. 

Wysiłek trwający: najlepiej 20-30 minut z rozgrzewką. 

 

Nic nie 

wysyłamy 

Rafał 

Wojczulanis 

 

Wychowanie fizyczne - 

dziewczeta 

Domowe lody sorbetowe.  

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

Nic nie 

wysyłamy 

Anna Szczypczyk  

chemia Egzaminy klas ósmych Przypominam 

– praca dla 

chętnych do 

15 czerwca 

Zofia Kolasa  

biblioteka Ankieta dot. Wyzwań czytelniczych udostępniona w <Zadaniach> 

aplikacji Teams 

15-21.06 

 

M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

 

 

geografia Środowisko przyrodnicze Polski - Góry (Sudety, Karpaty, Góry 

Świętokrzyskie) 

 

 

Filmy dla chętnych - do objerzenia w piątek  

https://www.youtube.com/watch?v=rXTm23idSSg  o powstaniu 

Gór Stołowych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_PvVPmHMOs Góry 

Stołowe i Okolice 

 

 

 

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

Tokarska - 

Kleina 

Poniedziałek 

teams 8:00-

8:30 

biologia Teoria ewolucji człowieka ------------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Poniedziałek 

teams 9:00-

9:30 

https://www.garneczki.pl/blog/jak-zrobic-sorbet/
https://www.youtube.com/watch?v=rXTm23idSSg
https://www.youtube.com/watch?v=F_PvVPmHMOs


Religia 

 

 

 

 

 

 

Temat: Wyjdź ze swej ziemi- Abraham. 

1.Abraham był człowiekiem wiary. Wiara ta polegała na przyjęciu 

słowa Bożego i na postepowaniu zgodnie z nim. 

2.Wiara Abrahama jest wzorem dla wszystkich ludzi w każdym 

czasie, dlatego jest on nazywany „ojcem wszystkich wierzących”. 

Obejrzyj film: Naszym dzieciom o Biblii   

https://www.youtube.com/watch?v=BYIC9Y2ycKA 

Napisz w zeszycie, w jaki sposób pogłębiasz swoja relację z 

Bogiem. 

----------------- Wujke Halina 

wujke.halina@z

so8gdynia.pl 

Czat- Teams 

Język niemiecki Moi drodzy! ten tydzień w dalszym ciągu spędzam w komisjach 

maturalnych , ale Wy możecie trochę samodzielnie 

popracować/powtórzyć/utrwalić  to, czego przez cały rok się 

nauczyliście        

Poproszę byście w ramach powtórzenia (podręcznik/materiał 

klasy 7 w całości przerobiliśmy) zrobili zadania ze str 78-82 w 

zeszycie ćwiczeń . TO WSZYSTKO  :) 

 

____________ Justyna Gudel --------------- 

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

Szwarc 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYIC9Y2ycKA

