
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Adam Mickiewicz “Reduta Ordona” 

                               (szczegóły w notesie ONENOTE) 

15 czerwca – nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny 

 Iwona 

Czerwińska- 

Dołhy 

czat MS Teams 

 

matematyka Egzaminy klas 8 – lekcji nie ma ------------ Małgorzata 

Znosko 

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

 

Język angielski 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 Konsultacje 

Czat Teams 

Język niemiecki 15.06 T: Uczucia i emocje. Podręcznik str.72 Zadanie dom. str.76 w 

ćwiczeniach. 

17.06 T: Obiekty sportowe. Podręcznik strona 73. Zad. domowe str.77 

w ćwiczeniach. 

 

15.06 w ćw. 

str. 75. 

17.06 str.76 w 

ćw. 

 

 

Marzena 

Cichosz 

15.06 - lekcja 

“na żywo” 

17.06 - wpis w 

Notesie zajęć 

historia Test sprawdzający “Polska w okresie międzywojennym”, pojawi się na 

Teams Zadania piątek, 11.00 

  

- Joanna Leszczuk 

 

Konsultacje  

Czat Teams, 

piątek, 11.00-

11.30 

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. 
  

Grupa 7 B 

1ang/niem/inf 

21.06.2020 

 

Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

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


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 

Grupa 7 B 1ang/niem/inf - 21.06.2020 

 

Grupa 7 B 2ang/niem/inf -  25.06.2020 

 

Grupa 7 B 

2ang/niem/inf

termin do 

25.06.2020 

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 

 

biologia Teoria ewolucji człowieka 

 

 

 

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

Tokarska – 

Kleina 

Teams 

poniedziałek 

11:00-11:30 

 

https://dlaucznia.migra.pl/


Teoria ewolucji człowieka c.d (piątek)  

 

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

Tokarska – 

Kleina 

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

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 

Wychowanie fizyczne - 

dziewczęta 

 

 

1. “Bezpieczne wakacje” 

2. Dwa oblicza słońca - witamina D, dobre czy złe słońce, zdrowe 

opalanie. 

3. "Moja aktywność fizyczna poza domem". Kontynuujemy ćwiczenia 

własne, jazdę na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, marsze, 

spacery i zabawy z wybraną aplikacją np. “Geocaching”, 

“Pokemon Go” itp. 

 

Ćw. 

wykonywane 4 

razy w 

tygodniu 

 

Katarzyna 

Niewęgłowska -

Wawro 

 

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

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


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

Szwarc 

 

Wychowanie fizyczne 

chłopcy  

Dowolna aktywność fizyczna: 

-bieg 

-spacer 

-jazda na rowerze, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.. 

-zajęcia dodatkwe 

 

Nie wysyłamy 

 

UZUPEŁNIAMY 

ZALEGŁE 

PRACE 

Damian 

Biniewicz 

 

  

 


