Przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Barok- wprowadzenie do epoki

Termin
oddania prac

nauczyciel

Lekcja on-line

praca klasowa
RENESANS
20.05.

Iwona
CzerwińskaDołhy

Piątek 11.00

kartkówka
27.05.

Czat MS TREAMS
na bieżąco
wg potrzeb

M. Sęp- Szarzyński “Sonety” (IV i V)
J. A. Morsztyn “Do trupa”

matematyka

Język angielski
Gr Iwona Hibner

(szczegóły w notesie Onenote)
Temat: Funkcje trygonometryczne.
Podręcznik str. 285 – 292 zadania 1 - 8
Temat: Funkcje trygonometryczne.
Podręcznik str. 285 – 292 zadania 9 - 16
Temat: Module 5 - Art. - słownictwo związane ze sztuką.
Student’s book page 69.

22.05
Piątek

Małgorzata
Znosko

Pon.13:00
czw. 10:00

Iwona
Hibner

Poniedziałek 12:00

Temat: A new dimension to art. - rozumienie tekstu czytanego,
ćwiczenia. Słownicwo związane ze sztuką oraz dyskusja klasowa.
Student’s book page 70-71.

Gr. A. Sadaj

5.6 Prespositions at the end of the phrase ss book. P. 67 +
Workbook p. 67
5.7 Writing For and against essay – rozprawka za i przeciw –
wprowadzenie tematu oraz ćwiczenia ss book p. 68-69 +
workbookp. 69
5.8 Speaking: Expressing & justifyinf an opinion. Ss book p. 70+
Workbook p.70

TS Teams Cz

Sadaj.agnies
zka@zso8gd
ynia.pl

at
19.05 10:45-11:15
20.05 09:50-10:20
22.05 09:50-10:20

Język francuski

Język francuski
(kontynuacja)

wos
historia

19.05.2020 r. Décrire le chemin - la révision
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

19.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

19.05.2020 r. Indiquer le chemin - la révision - lekcja online
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.
21.05.2020 r. Demander le chemin.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

19.05.2020 r.
(nagranie)
21.05.2020 r.

22.05 2020 r. Faire les courses -lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

22.05 2020 r.

Małgorzata
Lesisz

19.05
wtorek
19.05.2020
Wtorek

B. Kamińska

Wybieram kierunek studiów
Karta Pracy- wybór kierunku studiów
Rozpad Systemu kolonialnego.
• Indie
• Afryka
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika str.281- 286.
Obejrzeć film : https://youtu.be/zHV4gl4RCIw
Konflikt na Bliskim Wschodzie.
• Powstanie państwa Izrael.
• Konflikty z państwami arabskimi.

Małgorzata
Lesisz

Piotr Jóżwiak

Wtorek
19.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online

Wtorek
19.05.2020 r.
8:55 lekcja online
Czwartek
21.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online

Piątek
22.05 2020 r.
14:10
lekcja online
Lekcja on-line
środa godz.8.00
Teams , czat. W
czasie zajęć lekcji
historii.

Blok wschodni w latach 60.i 70.
• Kryzys kubański
• Interwencja w Czechosłowacji
W czasie lekcji omówienie zagadnień ich przyczyn i skutków.

W-f dziewczyny

WF-chłopcy

Full Body Workout Szymon Gaś i Katarzyna Kępka ( teams)
Aktywność własna
Zdrowe ciasteczka ( teams)
1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 20-30 minut

22.05.2020
Piątek

18-23.05

Ćwiczenia
wykonywane
4 razy w
tygodniu.

2. Podczas każdych ćwiczeń wykonać pomiary tętna:
przed wysiłkiem
po wysiłku.
Film instruktażowy:

3. https://www.youtube.com/watch?v=wKodJdpGJVU
Test sprawności fizycznej.
Na początku należy zmierzyć sobie tętno spoczynkowe, a
następnie wykonać 30 przysiadów w ciągu minuty. Kolejnym
krokiem jest ponowny dwukrotny pomiar tętna –
bezpośrednio po wysiłku oraz po minucie odpoczynku.
Później należy już tylko wykonać obliczenie wg wzoru:

Przesłanie
potwierdzenia
wykonania
zadania
do
22.05.2020

Lekcja on-line, w
czasie zajęć.

Anna Arndt

Edyta Żuk

Potwierdzenie
w Teams

gdzie:
IR – wskaźnik wydolności
P – tętno spoczynkowe
P1 – tętno bezpośrednio po wysiłku
P2 - tętno po 1 minucie wypoczynku
Wyniki:
0.0 – bardzo dobra wydolność
0.1-5.0 – dobra wydolność
5.1-10 – niewystarczająca wydolność

Religia

Geografia

T: Człowiek, który może mnie zachwycić.
Opisz osobę, którą uważasz za wzór do naśladowania.
PROSZĘ OBEJRZEĆ FILM O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II.
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s
T: Chrześcijaństwo u podstaw państwa polskiego i świadomości
polskiej.
Podręcznik s.198 przeczytaj.
Odszukaj, jakie dary otrzymali uczestnicy spotkań lednickich,
wybierz jeden i scharakteryzuj jego symbolikę.

22.05.2020r.

Wujke
Halina
wujke.halina
@zso8gdyni
a.pl

Czat Teams

Temat: Dynamika oceanów cz.2
Temat będzie omówiony na lekcji online.

22.05.2020 r.

Sebastian
Ropel

Zapraszam na
lekcje online:

Obecność obowiązkowa
Proszę o wykonie w Maturalnych Kartach Pracy zadań od 4
do 14 str. 83-86. Proszę odesłać zadanie w zakładce zadania
do piątku 22 maja.

Środa: 10.4511:55

Temat: Pomoc tonącym – bezpieczeństwo nad wodą –
oglądnięcie materiału informacyjnego i wykonanie zadań

20.05.2020

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

biologia

Videolekcja “Czym jest różnorodność biologiczna” przydzielona
w zadaniu na Teams. Do obejrzenia przed konsultacjami on-line

20.05.2020

Małgorzata
Brodecka

Środa 12.15
Konsultacje online

Chemia

Wtorek - Lekcja 8 on-line MS Teams – 15:00
Rodzaje fermentacji. Notatka w notesie zajęć

-

Wtorek - Lekcja 8
on-line 15:00

Czwartek - Lekcja 2 on-line 8:55
Jak wybrać najlepszą lokatę? Jaka jest różnica między kredytem a
pożyczką? Notatka w notesie zajęć
Wyzwanie czytelnicze
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyn
ia_pl/ESHMTg46Uz1FjySr6rnHnr4BOMDbHyMjbaonZlnNLVXRVg?
e=3XOmLH
Poprawa sprawdzianu 1 z Grawitacji.
Temat do pracy samodzielnej: Promieniowanie ciał. Przeczytać
temat z podręcznika i zapoznać się z materiałami umieszczonymi
na teamach.

-

Sylwia
Tomaszewsk
a
Sylwia
Tomaszewsk
a
M.Lewando
wska
H.Wiśniewsk
a

18.05

Ewa
Wernikowsk
a-Narloch

Teams, forms

____

Justyna
Gudel

20.05 - środa
15.00 - lekcja
online

EdB

Podstawy
przedsiębiorczości
biblioteka

FIZYKA

Język niemiecki

20.05 T: Krótki urlop – lekcja online. Czas przeszły Perfekt ćwiczenia

11.05-21.06

Czwartek - Lekcja 2
on-line 8:55
konsultacje w
Teams

22.05 T: Moja historia. - str 65. Praca samodzielna .
Zadanie dom: str 65w ćwiczeniach.
Język niemiecki

19.05 Lust auf Kino? - ćw. leksykalne
materiały z podręcznika, zad. na Teams
22.05 “Lola rennt” - quiz do filmu.
Teams, quizlet

D.
Gorzejewska

Wt 9.00

