przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat; Obraz Petresburga w powieści “ zbrodnia i kara “
Temat : Motyw zbrodni i kary w literaturze i filmie.

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie rozszerzonym

Przypominam o konieczności zakupu zbiorów zadań do klasy III
liceum (informacja w Teamsach) - rozpoczniemy korzystanie z
nich po majówce
Poniedziałek, 27.04
Pole prostokąta. Pole kwadratu.
Wtorek, 28.04
Omówienie zadań z testu podsumowującego do rozdziału 3.
Środa, 29.04 (2 godziny)
Pole równoległoboku, pole rombu

Termin
oddania prac
05.05

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowinska

Poniedziałek
g.11

Uczniowie
realizują na
bieżąco
zadania i
aktywności
wypisane w
One Note (są
tam opisane
dokładne
sposoby i
terminy
realizacji
zadań)

Tomasz
Ogrodnik

Wtorek, 28.04,
godz. 11.55

Zadania Teams

Iwona Różańska

Wtorek 13:05
Czwartek 14:15

Anna
Leszczyńska

Wt. 10.4011.15
Czw. 10.4011.15

Czwartek,
30.04, godz.
14.10
(konsultacje)

Czwartek, 30.04 (2 godziny)
Pole trapezu
Matematyka- podstawa

Język angielski

Wtorek – praca klasowa z wielomianów - zadania w Teams
Czwartek – skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych.
1. Obejrzyjcie film i odpowiedzcie na pytania (Teams)
2. Słowotwórstwo str. 116 ćw. 6, 7, 8 ( wybierz 8 wyrazów z
ćw. 6 i napisz z nimi zdania.
3. Gramatyka str 117 – przeanalizujcie „Watch out” i
„Challenge” sprawdzimy to we wtorek

4. Podsumowanie rozdziału 9 str. 118

Język angielski
Gr. K. Hołownia

1. Sprawdzian gramatyczny

Poniedziałek
11.55-12.40
Forms

2. Test maturalny podstawa( test + link z nagraniem w
zakładce zadania

30.04 w teams
Odpowiedzi

Katarzyna
Hołownia

3. Czasy Future – podczas lekcji online
Historia

Język francuski (kontynuacja)

Grupa Historia i społeczeństwo - zaległe prace , II wojna św.

30.04

Grupa rozszerzenie – warunki życia człowieka w renesansie

30.04

27.04.2020 r. Le passé composé et l'imparfait- porównanie
czasów.
• porównanie czasów przeszłych

27.04.2020r.
notatka w
notesie zajęć

29.04.2020 r. Le passé composé, l'imparfait et plus- que-parfait
porównanie czasów.
• porównanie czasów przeszłych

29.04.2020 r.
notatka w
notesie zajęć

M. Turska

Małgorzata
Lesisz

Środa
12.00-13.00
Wtorek 11.30
Poniedz. 14.00
II lekcja
zostanie
umówiona w
poniedz. z
grupą
27.04.2020r.
8:55-9:40
konsultacje
online
29.04.2020 r.
14:15- 14:45
lekcja online

Język francuski

30.04.2020r. La révision - powtórzenie wiadomości o
czasowniku.
• odmiana czasowników regularnych i nieregularnych;
• prezentacja scenek- ”Chez le médecin”;
01.05.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

30.04.2020r.
notatka w
notesie zajęć
zadania w
Forms;

Małgorzata
Lesisz

biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”

Do 10.05.2020 r

wisniewska.hann
a@zso8gdynia.pl

30.04.2020r.
konsultacje
online;
prezentacja
scenek zgodnie
z
harmonogramem

Lewandowska.M
arzena@zso8gdy
nia.pl

biologia

W-F grupa III

Zapoznaj się z tematami:
Płazińce - zwierzęta spłaszczone grzbietobrzusznie
Nicienie-zwierzęta o obłym i nieczłonowanym ciele
Pierścienice-bezkręgowce o wyraźnej metamerii
(podręcznik i notes zajęć) przed zajęciami on-line
Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na bieżąco:
"Dwudziesto minutowy trening na spalanie" - trening całego
ciała, mocna praca nóg i tułowia
"Sam planuję własny trening sprawnościowy - cz.2"
"Co wiesz o najsłynniejszych, polskich sportowcach- quiz"

Regulamin
konkursu
https://bibliote
ka1.files.wordp
ress.com/2020/
04/regulaminkonkursufotograficznego
-czytamczytaszczytamy....pdf

29.04

Małgorzata
Brodecka

Czwartek 12.30

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji potwierdzenie

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

realizacji
teamsy

Podstawy przedsiębiorczości

Lekcja 3 on-line 9:50
Aktywność i kariera zawodowa. Studia.pl – link do strony, którą
warto odwiedzać

Język niemiecki

-

Sylwia
Tomaszewska

Lekcja 3 on-line
9:50

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

Justyna Gudel
gudel.justyna@z
so8gdynia.pl

Konsultacje
online
Środa 14.00
Teamsy

Poniedziałek strona 55 w
ćwiczeniach
Środa - str.59
w ćwiczeniach.
potwierdzenie
przez uczniów
na teams na
czacie,
zapoznania się
z materiałem
i realizacji
ćwiczeń

Marzena
Cichosz Teams

Poniedziałek
8.55
Środa 14.10 lekcja online
“na żywo”.
Teams

T: Pozdrowienia z ferii - pocztówka z wakacji
Zad domowe str 23 w zeszycie ćwiczeń

Język niemiecki

WF-dziewczęta

27.04 T: Czas szkoły. Wady i zalety okresu szkolnego. Konstrukcje
bezokolicznikowe z “zu” - praca w oparciu o str. 59 w
podręczniku. Zad. domowe str.59 w ćwiczeniach.
29.04 T: Modele rodzin. Opisywanie różnych typów rodzin strona 60 w podręczniku. Zadanie domowe str.60 w ćwiczeniach.
1.Realizacja programu Trzymaj formę. Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowaniefizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
2.Propozycja zdrowych koktajli
https://17logdymy.sharepoint.com/:w:/g/personal/zuk_edyta_zso8gdynia_p
l/EebkC8Y1PDpBvIKEpKHWULcB2bWiV46lx0oKTLvniGyYEw?e
=5ATPdA

zuk.edyta@zso8
gdynia.pl

3.

Wychowanie fizyczne – grupa
IV.

Zapoznanie się z programem Sway w którym do
14.05.2020 trzeba będzie wykonać krótką prezentację
multimedialną. Wykorzystujemy własne doświadczenie,
treningi sportowe i materiały na temat: Zdrowy styl życia
to mój styl

1. Pompki – walory tego ćwiczenia. Poznajemy 22 rodzaje
technik wykonywania pompek.
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/klatkapiersiowa/22-rodzaje-pompek-wideo-i-opisy-aa-v63t-pUfmHPY5.html
Wybieramy 3 rodzaje pompek do swojego treningu.
2.

•
•
•

Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 12-20 minut.
Podczas każdych ćwiczeń wykonać trzy pomiary tętna:
przed wysiłkiem
w trakcie wysiłku
po wysiłku.

Udokumentow
anie ćwiczeń
(przesłanie z
tego tygodnia
karty
aktywności
fizycznej wraz
z wynikami
wszystkich
pomiarów
tętna).
Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
dokumentacji
do 15.00
30.04.2020

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teamsy

Geografia

2B
Temat: Powstawanie gleb
Temat: Typy genetyczne gleb

1.05.20

Sebastian
Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Środa:
8:15-9:00

Omówimy tematy na lekcji online!
Proszę o wykonie w Maturalnych Kartach Pracy zadań od 1
do 6 str. 124-127. Proszę odesłać zadanie w zakładce
zadania do piątku 1 maja.

Obecność
obowiązkowa
!

