przedmiot

Zadania do wykonania18.05

Język polski

1.Sonety do Laury F.Petrarka.
2.Makbet W.Szekspir.
11.05.2020 Funkcja kwadratowa- powtórzenie
13.052020 Tangens kąta ostrego.

matematyka

Język angielski
K. Hołownia

1.Matura test 1 – poziom rozszerzony – zadania podczas lekcji
sprawdzimy ( 14.05)

2. S: Active + preposition
Str. 65 SB , str. 54 WB
3. Photo description page 68 SB

Gr. A. Sadaj

Język niemiecki

Unit 5 Writing – an email invitation ss book p. 61
Use of english ss. Book p. 62/63 Żywienie, słownictwo + czytanie
Dialog w restauracji – odgrywanie roli
13.05 T: Części ciała. Informowanie o swoim samopoczuciu,
opisywanie dolegliwości i udzielanie rad. Praca w oparciu o str.54
podręcznika. Zad. domowe str.54 w ćwiczeniach.
15.05 t: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. Przygotujcie się
do pracy w ćwiczeniach na stronach 51 i 52.

Termin
oddania prac
Zaległe prace
do 15.05
15.05.2020
Zadania z
powtórzenia o
funkcji
kwadratowej
1.Tylko praca
pisemna
do 18.05

nauczyciel

Lekcja on-line

Jowita
Staszczuk
Iwona
Różańska

Środa 9.50
Piątek11.00
11.05.2020 14:15
13.05.2020 10:45

Katarzyna
Hołownia

Czwartek
9.00-10.00

Sadaj.agniesz
ka@zso8gdy
nia.pl

11/05 13:00-13:30
13/05 11:55-12:25
14/05 09:50-10:20

Marzena
cichosz
Teams

13.05
15.05 o 14.10
lekcja “na żywo”

2. podczas
lekcji +
aktywność

Obecność
obowiązkowa
+aktywność
13.05
ćwiczenia od 1
do 3 ze strony
50 w
ćwiczeniach.
15.05 str.54 w
ćwiczeniach

Język francuski

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

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

historia

Droga ku wspólnej Europie
Daleki Wschód po II wojnie światowej

12.05.2020r
15.05.2020r

Piotr Jóżwiak

Geografia

Temat: Praca klasowa z działu rolnictwo.
Test będzie udostępniony w czasie zajęć online w zakładce
zadania.
Zapraszam na lekcje online: Wtorek: 10.00-10:30

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

Sebastian
Ropel

wos

Polskie szkoły wyższe

Język francuski (kontynuacja)

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.

B. Kamińska

Lekcja online
Zadania na team,
czad.
Zapraszam na Test
online: Wtorek:
10.00-10:30

środa 9.00

biologia

Przygotuj się do testu z działu “Biotechnologia molekularna”, test
odbędzie się na lekcji on-line
3.05 -Efekt fotoelektryczny. Materiały do przeanalizowania
online. Oceny proponowane.
11.05 -14.00 Sprawdzian (za 6.05 zgodnie z uzgodnieniami, na
prośbę klasy)
(Za tydzień 20.05 - poprawa i zaległe pisanie sprawdzianu z
grawitacji- osoby, które chcą poprawiać, oraz obowiązkowo, ci
którzy nie pisali w szkole)

15.05

Piątek - Lekcja 5 on-line – 11:55.
Powtórzenie wiadomości – Środki czystości i kosmetyki. Notatka
z zajęć w notesie zajęć.
Środa - Lekcja 7 on-line – 14:15 Kredyt bankowy, Notatka w
notesie zajęć i prezentacja w ogłoszeniach.

-

Wychowanie fizyczne

Bieg ciągły. Zadania do wykonania podane w Teams.

13.05

biblioteka

Wyzwanie czytelnicze – Regulamin:
https://17logdymy.sharepoint.com/:b:/g/personal/wisniewska_hanna_zso8gdyn
ia_pl/EQ1VzfVP6VFInxOmOupio_UBRjllfxoi4RPTnt2jXo3bLA?e=0t
yB0T

15-21.06

wok

Film- malarstwo wzajemne inspiracje.
Proszę zapoznać się z artykułem
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/najciekawsze-kadry-filmoweinspirowane-obrazami/

Fizyka

Chemia

Podstawy przedsiębiorczości

13.05

-

Małgorzata
Brodecla
Ewa
Wernikowska
-Narloch

Piątek 10.00
Test on-line
Środa
15.05-15.50

Sylwia
Tomaszewsk
a
Sylwia
Tomaszewsk
a
W.
Chudyszewic
z
Lewandowsk
a.Marzena@
zso8gdynia.pl
wisniewska.h
anna@zso8g
dynia.pl
I.Sowińska

Piątek - Lekcja 5
on-line – 11:55
Środa - Lekcja 7 online – 14:15

Konsultacje na
bieżąco w aplikacji
Teams

Konsultacje na
bieżąco w aplikacji
Teams

Język niemiecki

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

____________

Justyna
Gudel

15.05 T: Planujemy wakacyjną podróż– lekcja online

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

EdB

1. https://www.medonet.pl/zdrowie,napoj-izotoniczny--wlasciwosci--zastosowanie-rodzaje,artykul,1729886.html Napoje izotoniczne ich
rola i właściwości.
2. Dlaczego warto i jak przygotować naturalny napój
izotoniczny– 8 przykładowych przepisów.
3. Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy, jeśli to możliwe korzystamy z ładnej
pogody i ćwiczymy na powietrzu.
Opracowanie wybranego zagadnienia, tematu z rozdziału
"Edukacja prozdrowotna" > praca obowiązkowa na ocenę

13.00 piątek lekcja online
Na bieżąco - do
15. 05.2020.
Tygodniowe
karty
aktywności.

Katarzyna
Niewęgłowsk
a
-Wawro
grupa teamsy

Teams

22 maja 2020

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

