
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski Adam Mickiewicz, Śmierć Pułkownika 

             (szczegóły w notesie ONENOTE) 

9 i 10 czerwca – nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny 

śr. 10.06. 

(notes 

OneNote) 

Iwona 

Czerwińska- 

Dołhy 

na bieżąco 

wg potrzeb 

czat MS Teams 

matematyka Temat: Przykłady graniastosłupów. 

Podręcznik str.264- 269 zadania 1-10. 

Pon 8.06.20  

Kartkówka 

(Działania na 

pierwiastkach) 

test Forms 

 

Małgorzata 

Znosko 

Środa 10:00 

Godzina wychowawcza    Pon. 14:00 

Język angielski T: Jobs. 

Zad. 1 str. 94 i 7 str. 95 - przetłumacz słowa z tabeli, zapisz w 

zeszycie odpowiedzi (możesz skorzystać ze słowniczka) 

Zad 4 i 8 - Podręcznik str. 95 

 

Do 15.06 Iwona Grzywna 

 

Czat Teams 

Język niemiecki Lekcji nie ma – nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny.  Marzena 

Cichosz 

 

historia Quiz podsumowujący II RP, pojawi się na Teams Zadania wtorek, 

13.00.  

  

  

  

  

 

 

Wyniki 

przesłać do 

10.06 na 

Teams 

Zadania. 

 

Joanna Leszczuk  

 

 

Czat Teams, 

wtorek, 

konsultacje 

indywidualne 

dotyczące ocen 

końcowych, 

13.00-13.30 

 

biblioteka Wyzwania czytelnicze 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-

czytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf 

21.06 M.Lewandowsk

a 

H.Wiśniewska 

Konsultacje na 

bieżąco w 

aplikacji Teams 

https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-czytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/06/wyzwanie-czytelnicze-9-i-10-dla-4-8-sp-1.pdf


 

Religia Temat: Filmy religijne- Boże Ciało. 

Proszę obejrzeć krótkie filmy na temat święta-Boże Ciało.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ufmqOy9gygE&t=39s 

 

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

wujke.halina@z

so8gdynia.pl 

Czat-Teams 

Wychowanie fizyczne - 

dziewczęta. 

 

Lekcji nie ma –nauczyciel oddelegowany na egzamin maturalny 

 

 

 Katarzyna 

Niewęgłowska -

Wawro 

 

 

Plastyka Wielcy artyści - Jan Matejko. 

Odwiedź Muzeum Narodowe w Krakowie i zwiedź  Muzeum  

Biograficzne Jana Matejki. Obejrzyj film na YouTube “Ja, 

Matejko” udostępniony na stronie muzeum.  

https://mnk.pl/wystawy/dom-jana-matejki 

 

Nic nie 

przesyłamy 

Agnieszka 

Szwarc 

Teams-Czat 

chemia Na grupie we wtorek prześlę ćwiczenia w uzupełnianiu równań 

reakcji chemicznych. Jest to praca dla chętnych - ostatnia 

możliwość zdobycia plusów. 

 

10.06.2020- 

termin 

przesłania 

obowiązkowyc

h kart pracy 

zadanych w 

zeszłym 

tygodniu 

 

Zofia Kolasa Teams - czat 

geografia Środowisko przyrodnicze Polski – pojezierza 

 

 

Dla chętnych: 

Obejrzeć film o parkach krajobrazowych Warmii i Mazur 

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

 

 

 

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

Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina 

Wtorek teams 

14:00-14:30 

https://www.youtube.com/watch?v=VByvShiSQys
https://www.youtube.com/watch?v=ufmqOy9gygE&t=39s
https://mnk.pl/wystawy/dom-jana-matejki


https://www.youtube.com/watch?v=318GEYuZs1c  

 

biologia Choroby i higiena układu rozrodczego. 

 

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

 

Agnieszka 

Tokarska – 

Kleina  

Poniedziałek 

teams 11:00-

11:30 

Fizyka Ciepło właściwe - materiały udostępnione podczas lekcji online 

 

10.06 Paula Reczek Wtorek Teams 

11:45 

Język niemiecki Moi drodzy! ten tydzień spędzam w komisjach maturalnych , ale 

Wy możecie trochę samodzielnie popracować 😊  

Poproszę byście w ramach powtórzenia (podręcznik/materiał 

klasy 7 w całości przerobiliśmy) zrobili zadania ze str 74-77 w 

zeszycie ćwiczeń . 

 

____________ Justyna Gudel Nie ma lekcji 

online w tym 

tygodniu 🙁 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=318GEYuZs1c

