
przedmiot Zadania do wykonania Termin 

oddania prac 

 nauczyciel Lekcja on-line 

Język polski 1. W poszukiwaniu skarbu P. Coelho Alchemik (fragment) 

2.Zadania egzaminacyjne – test 

3. Fundamentalne pytania Spotkania ze sztuką – P. Gauguin Skąd 

przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? 

4. Epoki literackie – infografika 

5. Od słowa do legendy. Treść i zakres wyrazu 

 

Zaległe prace 

do 5 czerwca 

Jowita Staszczuk Środa 10.45 

Piątek 12.00 

matematyka Temat: Testy egzaminacyjne. 

 (przykładowe zadania otwarte) 

Temat: Testy egzaminacyjne. 

 Uczniowie do czwartku samodzielnie rozwiązują test 

udostępniony w zadaniach na Teams’ach w czasie 100 minut. 

Po rozwiązaniu testu wyniki zadań zamkniętych wpisują do 

udostępnionej w zadaniach na Teams’ach (test Forms) karty 

odpowiedzi a zadania otwarte będą omówione na lekcji online w 

czwartek. 

wt 2.06.20  

Kartkówka 

(Pole koła) test 

Forms 

 

Małgorzata 

Znosko 

Pon 14:00  

czw. 11:00 

 

Język angielski T: Czasowniki modalne – str. 155 i 156 zad. 1-6 

T: Zadania Egzaminacyjne. (Teams) 

05.06 Iwona Grzywna  MS Teams 

Język niemiecki 01.06. T: Czasownik modalny “wollen”. Podręcznik str.63. 

Zadanie domowe zadania 11-18/72, 73 i 74 w ćwiczeniach. 

03.06. T: Szkoła. Podręcznik str.64. Zad. dom.  1/76 w 

ćwiczeniach. 

01.06.- ćw. 10 

do 14 ze stron 

71, 72 i 73 w 

ćwiczeniach 

03.06. - zad. 

11 -18/72, 73 i 

74 w 

ćwiczeniach 

Marzena 

Cichosz 

01.06 - lekcja 

online “na 

żywo” 

03.06. - wpis w 

Notesie zajęć 

historia Europa po rozpadzie ZSRR. - Joanna Leszczuk Środa, 13.00-

13.30 



Informatyka Temat: 16: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego 
  
Instrukcja:  
  
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. Odpowiedz na 5 pytań z strony 207. 
5. Odpowiedzi umieść w dowolnym edytorze tekstowym lub na 
kartce papieru i odeślij zdjęcie. 
  
Zrobione zadanie dodajemy jako załącznik w ZADANIU (dodaj 
moją pracę, następnie w prawym górnym rogu wciśnij PRZEŚLIJ).  
  
Termin do 07.06.2020 

07.06.2020 Jarosław 

Rogożeński 

MS Teams 

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 

chemia W tym tygodniu utrwalamy na lekcji online wiadomości o 

pochodnych węglowodorów. 

We wtorek otrzymacie do obowiązkowego wykonania na ocenę 

kartę pracy z pochodnych węglowodorów. 

 

Termin 

wykonania 

karty pracy 

09.06.2020 

 

Zofia Kolasa Lekcja online w 

czwartek o 

godz. 9.00 

WOS Konsultacje  - sala  A 407 

 

 

                                                  Rodzaje Terroryzmu. 

02.06.2020 

Wtorek 

 

 

Piotr Jóźwiak Konsultacje 

szkoła, godz. 

930- 1000  

 

https://dlaucznia.migra.pl/
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanie-czytelnicze-7-i-8-dla-4-8-sp.pdf


• Terroryzm religijny 

• Terroryzmu narodowo - wyzwoleńczy 

• Terroryzm polityczny 

• Terroryzm kryminalny 

  Opisz jeden wybrany rodzaj działań terrorystycznych 

05.06.2020 

Piątek 

Team, czat w 

czasie zajęć. 

Religia 

 

 

 

Temat: Boże Ciało-odwiedziny Boga. 

Wykonaj projekt ołtarza na Boże Ciało. 

 Temat: Dążenie do niezależności.  

Wychowanie samowychowanie. 

Podręcznik str.161-164, proszę przeczytać. 

Napisz własny dekalog pogody ducha. 

 

06.06.2020r. Wujke Halina 

wjke.halina@zs

o8gdynia.pl 

Czat-Teams 

W-F chłopcy Kolejne tematy : 

 

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 5 

"Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu" 

"Sam planuję własny trening sprawnościowy – cz. 5" 

"Ulubiony trening – kolejny raz " 

 

Na bieżąco - 

do następnego 

dnia po 

zaplanowanej 

lekcji -   

teamsy 

 

Leszek 

Kaczorowski 

Teams - 

 zespół 

 

EdB Temat: Tworzenie indywidualnego planu zdrowia, edukacja 
prozdrowotna. 
 

06.06.2020 Leszek 

Kaczorowski 

Teams - 

 zespół 

 

Wychowanie fizyczne - 

dziewczęta. 

 

1."Moja aktywność fizyczna poza domem"  

Ćwiczenia własne, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, biegi, 

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

“Pokemon Go”  itp.. 

2.  https://www.youtube.com/watch?v=10JkWbyX3oU  

Doskonalimy podstawy techniki tanecznej- “Hip Hop”   

 

Ćw. 

wykonywane 4 

razy w 

tygodniu 

 

Katarzyna 

Niewęgłowska -

Wawro 

 

Teams 

 

https://www.youtube.com/watch?v=10JkWbyX3oU


geografia Utrwalenie wiadomości o Australii i obszarach polarnych – ostania 

praca na ocenę w forms. 

Do 5 czerwca Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Teams 

czwartek 12:0-

12:30 

Biologia  Formy ochrony przyrody w Polsce.  ------------------- Agnieszka 

Tokarska - 

Kleina 

Teams 

czwartek 8:00-

8:30  

Fizyka 1. Test z Optyki z pomocami - udostępniony we wtorek 3.06 

2. Podsumowanie roku nauki fizyki do 5.06 - materiały 

udostępnione podczas lekcji online w piatek 

 

3.06 

5.06 

Paula Reczek Teams piątek 

9:30 

  


