przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

William Szekspir “Makbet”
(szczegóły w notesie OneNote)

Podsumowanie epoki renesansu – przygotowanie do pracy
klasowej o epoce.
(zagadnienia w MS Teams <Pliki>)

matematyka

Temat: Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów
30o,45o,60o Podręcznik str. 279 – 281 zadania 1 - 9
Temat: Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
Podręcznik str. 282 – 285 zadania 1 - 9

Język angielski
Gr. I. Hibner

Temat: Progress check unit 4.
Student’s book pages 67-68.

Termin
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Iwona
CzerwińskaDołhy
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godz. 1100

Małgorzat
Znosko

Iwona
Hibner

Pon.13:00
czw. 10:00

Lekcja online
Piątek 9:00

Temat: Matura exam 4 – poziom rozszerszony.
Workbook pages 66-67 exercise 1-5.
Temat: Show and tell presentations – deadline 17.05.
Gr. A. Sadaj

12/05 11:55-12:25

5.5 Non definig relative clauses – gramtyka, teoria i cwiczenia ss
book p. 66 + worbook p.66
5.6 Prepositions at the end of the clauses – przymki na końcu
zdania, teoria i cwiczenia ss book p. 67 + workbook p. 67
Język francuski

Język francuski (kontynuacja)

historia

12.05.2020 r. Les verbes: aller, prendre et sortir.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

13/05 09:50-10:20
Sadaj.agniesz 15/05 09:50-10:20
ka@zso8gdy
nia.pl
12.05.2020 r.
Czytanie (ćw.
9/49 (zeszyt
ćwiczeń) do
15.05.2020 r.

12.05.2020 r. Les nombres ordinaux - lekcja online
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

12.05.2020 r.

14.05.2020 r. Décrire le chemin.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

14.05.2020 r.

15.05.2020 r. Indiquer le chemin – lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

15.05.2020 r.
20.05.2020 r. nagranie

Droga ku wspólnej Europie
• Początki zjednoczenia
• Rola państw Europy Zach.
Daleki Wschód po II wojnie światowej.

12.05.2020
Wtorek
15.05.2020
piątek

Małgorzata
Lesisz

12.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online

12.05.2020 r.
8:55-konsultacje
online
Małgorzata
Lesisz

14.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online
15.05.2020 r.
14:10 lekcja online.

Piotr
Jóźwiak

Lekcja on- line

Zadania na
team,czad

Geografia

15.05.2020
Kartkówka

Temat: Dynamika oceanów cz.1
Temat będzie omówiony na lekcji online.
Zapraszam na lekcje online: Piątek: 8.00-9.00

Sebastian
Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Piątek: 8.00-9.00

B.Kamińska
Małgorzata
Brodecka
Ewa
Wernikowsk
a-Narloch

Środa 8.00
Środa 12.15
Test on-line
Poniedziałek
14.10-14.55

Lewandowsk
a.Marzena@
zso8gdynia.p
l
wisniewska.h
anna@zso8g
dynia.pl
Sylwia
Tomaszewsk
a

Konsultacje na
bieżąco w aplikacji
Teams

Kartkówka z tematu: Zasoby wodne Ziemi. Oceny i morza. (15
minut, kahoot.it) 15 maja.
Do kartkówki proszę się przygotowywać rozwiązując test na
stronie:
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=301_4_hydrosfer
a
Obecność obowiązkowa
wos
biologia
Fizyka

biblioteka

Chemia

Polskie szkoły wyższe
Przygotowanie się do testu on-line z działu II “Biotechnologia i
inżynieria genetyczna”, który odbędzie się w czasie konsultacji
Efekt fotoelektryczny. Materiały do przeanalizowania online.
Oceny proponowane
(Za tydzień 18.05 - poprawa i zaległe pisanie sprawdzianu z
grawitacji- osoby, które chcą poprawiać, oraz obowiązkowo, ci
którzy nie pisali w szkole)
Wyzwanie czytelnicze – Regulamin:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyn
ia_pl/EQ1VzfVP6VFInxOmOupio_UBRjllfxoi4RPTnt2jXo3bLA?e=0t
yB0T

Wtorek - Lekcja 8 on-line MS Teams – 15:00
Wpływ składników żywności na organizm. Notatka w notesie
zajęć.

13.05
11.05

15-21.06

-

Wtorek - Lekcja 8
on-line MS Teams
– 15:00

Podstawy przedsiębiorczości

-

WF-chłopcy

Czwartek - Lekcja 2 on-line 8:55
Funkcjonowanie banków komercyjnych. Prezentacja w
ogłoszeniach
Film- malarstwo wzajemne inspiracje.
Proszę zapoznać się z artykułem
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/najciekawsze-kadry-filmoweinspirowane-obrazami/
1. Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy.
2. https://www.medonet.pl/zdrowie,napoj-izotoniczny--wlasciwosci--zastosowanie-rodzaje,artykul,1729886.html Napoje izotoniczne ich
rola i właściwości.
3. Dlaczego warto i jak przygotować naturalny napój
izotoniczny.

W-f dziewczyny
Język niemiecki

wok

Sylwia
Tomaszewsk
a
I.Sowińska

Czwartek - Lekcja 2
on-line 8:55

Na bieżąco - do
15. 05.2020.
Tygodniowe
karty
aktywności.

Edyta Żuk

Konsultacje na
bieżąco w aplikacji
Teams

Bieg wytrzymałościowy 2 km- zaliczenie

11-17.05

Anna Arndt

Teams

13.05 T: Planujemy wakacyjną podróż– lekcja online

___________

Justyna
Gudel

15.00 środa - lekcja
online

D.
Gorzejewska

Wt 9.00

Konsultacje na
bieżąco w aplikacji
Teams

15.05 T: Nasza podróż do Wiednia - praca samodzielna –
podręcznik str 63. Zadanie domowe - zeszyt ćwiczeń str 63
Język niemiecki

12.05.2020 Wir gehen etwas essen. - lekcja online
15.05.2020 Lust auf Kino – redagowanie dialogów.

Religia

EdB

Na podstawie podręcznika i materiałów w OneNote uczniowie
będą pisać dialog. Dodatkowo kartk w Forms i ćwiczenia w
zeszycie ćwiczeń do tematu.
T: Wspólnie i razem, ale inaczej. Przenikanie się kultur i religii.
Odszukaj w Internecie strony poświęcone jedności
międzyreligijnej i wynotuj, jakie elementy są wspólne dla
wszystkich religii.
T: Religijno-społeczna rola zakonów.
Scharakteryzuj krótko, znane Ci zgromadzenie zakonne, które
działa na twoim terenie.
Opracowanie wybranego zagadnienia, tematu z rozdziału
"Edukacja prozdrowotna" > praca obowiązkowa na ocenę

15.05.2020

Wujke Halina
wujke.halina
@zso8gdynia
.pl

Czat teams

22 maja 2020

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

