przedmiot
Język polski
matematyka

Język angielski
Gr. K. Hołownia

Gr. A. Sadaj

Język niemiecki

Język francuski

Zadania do wykonania
Makbet- omówienie lektury
Wypracowanie klasowe z lektury
Funkcje trygonometryczne kątów ostrych.
Zastosowanie trygonometrii.
S: Utrwalenie wiadomości z unitu 5
• Test unit 5
• Wrócimy do Testing Intelligence str. 66-67 SB
+ ćwiczenia str. 55 zad. 1
• Powtórzenie ćw., str. 58-59
S: Escape room – gra językowa - na poprawę humoru :
____________________________________________________
Unit 4 A new reality, słownictwo z zakresu new technology,
digital skills, ss book p. 40
Listening session ss book p 41ex 1-9 + Workbook p. 36
Grammar: Future Forms: will/going to, present continuous,
future perfect
Future time clauses

27.05 T: Czas przeszły Perfekt – czasowniki regularne i
nieregularne. Praca w oparciu o podręcznik str. 56. Zadanie
domowe str. 56.
29.05 T: Dyscypliny sportu. Praca w oparciu o podręcznik str. 57.
Zadanie domowe str. 57.
26.05.2020 r. Indiquer L'heure.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

Termin
oddania prac

Nie oddajemy

28.05

nauczyciel
Jowita
Staszczuk
Iwona
Różańska

Lekcja on-line
Środa 9.50
Piątek 11.00
Poniedziałek
14:15
Środa 10:45

Katarzyna
Hołownia
Poniedziałek
12.50-13.50

Sadaj.agniesz
ka@zso8gdyn
ia.pl

25/05 13:00-13:30
27/05 11:55-12:25
28/05 09:50-10:20

27.05 - str. 55
w ćwiczeniach
29.05 - str. 56

Marzena
Cichosz

27.05 wpis na
Teams
29.05 - lekcja “na
żywo”

26.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

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

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

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

28.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

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

29.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

Temat: Przemiany społeczne i kulturowe lat 60.
•
Ruchy kontestatorskie
•
Ruchy feministyczne

26.05.2020
Wtorek.

Piotr Jóżwiak

26.05.2020 r.
8:55-9:40
lekcja
online
28.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje online
29.05.2020 r.
14:10 – 14:55
konsultacje
online
Team ,czat w
czasie , lekcji.

Po zapoznaniu się z tematem z podręcznika na str.300 - 305.
Proszę odpowiedzieć jaka rola była wyżej wymienionych
ruchów.
Temat : Mała Stabilizacja.
Terminu: mała stabilizacja, rewizjonizm, stan wojenny.
geografia

Temat: Przemysł wysokiej technologii
Temat będzie omówiony na lekcji online.

29.05.2020
Piątek
-------------------

Lekcja on-line w
czasie lekcji.
Sebastian
Ropel

Zapraszam na
lekcje online:
Wtorek: 10.0010:30

wos

Temat: Zawody przyszłości

Język niemiecki

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

B. Kamińska
-------------------

Lekcja on line
środa godz.9.00

Justyna Gudel

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

29.05 / 13.00
Lekcja online

biblioteka

Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-nr-5-i-6-dla-i-ii-lo.pdf

11.05-21.06

M.Lewandow
ska
H.Wiśniewska

konsultacje na
czacie wTeams

EdB

Temat: Edukacja prozdrowotna – co wiesz o zdrowiu ?

30.05.2020

Teams - zespół

biologia

Zapoznaj się z tematem 8 i 9 z podręcznika “Różnorodność
biologiczna”, “Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną” i
przeanalizuj zagadnienia udostępnione do tego tematu w
zadaniu teams
Piątek - Lekcja 5 on-line – 11:55
Rodzaje fermentacji. Dodatki do żywności.
Notatka w notesie zajęć. Prezentacja w ogłoszeniach.
Zadania na ocenę.
Środa - Lekcja 7 on-line - 14:15
Jak wybrać najlepszą lokatę? Jaka jest różnica między kredytem a
pożyczką? Pozabankowe formy inwestowania. Notatka w notesie
zajęć i prezentacja w ogłoszeniach.
1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na

29.05

Leszek
Kaczorowski
Małgorzata
Brodecka

4.06

Sylwia
Tomaszewska

Piątek - Lekcja 5
on-line – 11:55

-

Sylwia
Tomaszewska

Środa - Lekcja 7 online - 14:15

Ćwiczenia
wykonywane

Katarzyna

Teams

Chemia

Podstawy przedsiębiorczości

Wychowanie fizyczne
dziewczęta

Piątek 10.00
konsultacje online

rowerze, rolkach. Wysiłek trwający: nie mniej niż 20-30
minut z rozgrzewką.
2. “Moja sprawność fizyczna”. Wykonanie testu sprawności
fizycznej K. Zuchory. Jest to próba wytrzymałości - bieg
ciągły. Próbę możesz wykonać w dwojaki sposób: w
miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę albo na
odległość. W pierwszym przypadku decyduje tylko czas
trwania biegu (od 0 do 20 minut), w drugim pokonany
dystans do 2000 metrów. Przed wykonaniem testu
zapoznaj się z kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOy
NqwVVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce
1. Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
Bieg ciągły min. 2,5 km.

3 razy w
tygodniu.
Przesłanie
wyników
testu do godz.
15.00
29.05.2020

Zadanie do
wykonanie 3 x
w tygodniu.
Fizyka

Temat: Atom wodoru i Jak powstaje widmo wodoru.

27.05

Niewęgłowsk
a
-Wawro
grupa teamsy

Konsultacje w
Teams czw. 10:4511:15
W.
Chudyszewicz
Ewa
Wernikowska
-Narloch

teams

