przedmiot
Język polski

matematyka

Język angielski
Gr. Iwona Hibner

Zadania do wykonania
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki
Środki wyrazu artystycznego i ich funkcje
Test czytania ze zrozumieniem
(szczegóły w notesie ONENOTE)
Powtórzenie materiału z epoki baroku – przygotowanie do
pracy klasowej
Temat: Twierdzenie sinusów.
Podręcznik str. 293 – 298 zadania 1 - 10
Temat: Twierdzenie cosinusów.
Podręcznik str. 299 – 305 zadania 1 - 9
Temat: Topic vocabulary – the arts.
SB page 72 - 73
WB page 70 – 71

Termin
oddania prac
Kartkówka
(Barok –
wprowadzenie
do epoki)
środa
godz. 1100

29.05

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
Czerwińska Dołhy

Na bieżąco
wg potrzeb
MS Teams

Małgorzata
Znosko

Wt.13:00
czw. 10:00

Iwona
Hibner

Lekcja online piątek
9:00

Temat: The arts- discussion questions.
___________________________________________________
Gr. A.Sadaj

Język francuski

Unit 5.7 Writing For &Against Essay – wprowadzenie,
konstrukcje ćwiczenie
Powtórzenie unitowe - Tłumaczenie zdań z zakresu działu
Planet Earth, Revision unit 5
Speaking p 70
26.05.2020 r. Indiquer L'heure.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

Sadaj.agnies
zka@zso8gd
ynia.pl

26.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

26/05 10:45 –11:15
27/05 09:50-10:20
29/05 09:50-10:20

26.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online
26.05.2020 r.

Język francuski kontynuacja

historia

26.05.2020 r. Demander l'heure – lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

26.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

8:55-9:40
lekcja
online

28.05.2020 r. Parler des quantités.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

28.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

28.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online

29.05.2020 r. A l'épicerie - lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

29.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

29.05.2020 r.
14:10 – 14:55
konsultacje
online

Temat: Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.
•
Ruchy kontestatorskie
•
Ruchy feministyczne
Po zapoznaniu się z tematem z podręcznika na str.300 - 305.
Proszę odpowiedzieć, jaka rola była wyżej wymienionych
ruchów.

26.05.2020
Wtorek.

Piotr
Jóżwiak

Team, czat, w
czasie zajęć.

Temat: Mała Stabilizacja.
Terminu: mała stabilizacja, rewizjonizm, stan wojenny.
geografia

Temat: Sieć rzeczna cz.1
Temat będzie omówiony na lekcji online.
Obecność obowiązkowa
Proszę o wykonie w Maturalnych Kartach Pracy zadań od 15 do
19 str. 87-89. Proszę odesłać zadanie w zakładce zadania do
piątku 29.05.

29.05.2020
Piątek
29.05.2020

Lekcja on-line, w
czasie zajęć
Sebastian
Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Środa: 10.45-11:55

Kartkówka z tematu: Dynamika mórz i oceanów 27.05 (na
lekcji)
wos

Temat: Zawody przyszłości

Język niemiecki

27.05 T: W szkole - Lekcja online
Zadanie domowe: karta pracy wysłana na Teamsach

B. Kamińska
----------------

Justyna
Gudel

Lekcja on line
środa godz.8.00
27.05 15.00
Lekcja online

29.05 T: Moi przyjaciele i ja Praca samodzielna – zestaw zadań
powtórzeniowych wysłany na Teamsach

Język niemiecki

biblioteka

26.05.2020 Hier wohne ich. - słownictwo.
29.05.2020 Hier wohne ich – redagowanie tekstu.
Materiały w podręcnziku i Teams.
Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-nr-5-i-6-dla-i-ii-lo.pdf

11.05-21.06

D.
Gorzejewska

Wt 9.00

M.Lewando
wska
H.Wiśniewsk
a
Leszek
Kaczorowski

konsultacje na
czacie w Teams

EdB

Temat: Edukacja prozdrowotna – co wiesz o zdrowiu?

27.05.2020

biologia

Zapoznaj się z tematem Zagrożenia różnorodności biologicznej
z podręcznika oraz obejrzyj videolekcję zamieszczoną w teams
przed spotkaniem on-line
Wtorek - Lekcja 8 on-line MS Teams – 15:00
Kartkówka z dwóch ostatnich tematów.
Temat: Dodatki do żywności. Prezentacja w ogłoszeniach.

27.05

Małgorzata
Brodecka

Konsultacje on line
środa 12.15

-

Sylwia
Tomaszewsk
a

Wtorek - Lekcja 8
MS Teams – 15:00
Kartkówka z dwóch
ostatnich tematów.

Chemia

Teams - zespół

Podstawy przedsiębiorczości

Czwartek - Lekcja 2 on-line 8:55
Pozabankowe formy inwestowania. Notatka w notesie zajęć.

Wf dziewczęta

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją ( możesz
podać na czacie z jakiej korzystasz i dlaczego ?), ćwiczenia
własne, jazda na rowerze, rolkach
Ewa Chodakowska “ 6-cio minutówki”
1. Zestaw ćwiczeń z wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, własnymi treningami, jazdą na
rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. Test sprawności fizycznej K. Zuchory. Jest to próba
wytrzymałości - bieg ciągły. Próbę można wykonać :
3. A) w miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę
4. B) albo na odległość.
5. W pierwszym przypadku decyduje tylko czas trwania
biegu (od 0 do 20 minut), w drugim pokonany dystans
do 2000 metrów. Przed wykonaniem testu należy
zapoznać się z kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhO
yNqwVVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

WF-chłopcy

Religia

Temat: Radość posiadania- “Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.
Podręcznik str.114-116, proszę przeczytać.
Zadanie. Napisz, co jest twoim dobrem i jak możesz się nim
dzielić.
Temat: Dlaczego rodzice są potrzebni?- Czcij ojca twego i matkę
twoją.
Zadanie: Wypisz w punktach ,co dobrego rodzice zrobili dla
ciebie a obok- co ty

-

Sylwia
Tomaszewsk
a
Anna Arndt

Czwartek - Lekcja 2
on-line 8:55

Potwierdzenie na Teams
Do 29.05

Edyta Żuk

Teams-czat

28.05.2020r.

Wujke
Halina
wujke.halina
@zsoi8gdyni
a.pl

Czat Teams

teams

Fizyka

Temat: Atom wodoru i Jak powstaje widmo wodoru.

25.05

Ewa
Wernikowsk
a-Narloch

teams

