przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Stanisław Wyspiański, Wesele
(szczegóły w notesie ONENOTE)

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie rozszerzonym

Poniedziałek, 25.05.2020
Temat 1: Doświadczenia losowe, zdarzenia losowe
Temat 2: Prawdopodobieństwo klasyczne

Termin
oddania prac
sprawdzian
S. Wyspiański,
Wesele
środa
godz. 1100

Poniedziałek, 25.05.2020 g. 16.00 - konsultacje w kanale 2A + 2B
KONS (dla chętnych - omówienie zadań z kombinatoryki)
Wtorek, 26.05.2020
Temat 1 i 2: Prawdopodobieństwo klasyczne
Karta pracy - Prawdopodobieństwo klasyczne (przesyłamy w MS
Teams)

Lekcja on-line

Iwona
Czerwińska Dołhy

na bieżąco
wg potrzeb
MS Teams

Tomasz
Ogrodnik

Pon, 10.45

Termin może ulec
zmianie

26.05.2020 do
godz. 23.59

Czwartek, 28.05.2020
Temat 1: Własności prawdopodobieństwa
Temat 2: Doświadczenia wieloetapowe

Czw, 10.45

Czwartek, 28.05.2020 g. 12.45 - konsultacje w kanale 2A + 2B
KONS (dla chętnych - pytania do zadań z prawdopodobieństwa)
Piątek, 29.05.2020
Temat: Prawdopodobieństwo - podsumowanie
Test w Forms (link w One Note) - dostępny po wejściu do notesu

nauczyciel

29.05.2020 do
godz. 23.59

Język angielski

Gr. A. Sadaj

1. Słuchanie ze zrozumieniem: Wysłuchaj nagrań i zrób ćw.
7 i 8/61 ; wybierz 5 wyrazów z ćw. 7 i napisz zdania wg
wzoru w ćw.9; Workbook ćw. 4-6/52
2. Inwersja (1) – robimy razem; Workbook str.53 po
spotkaniu
3. Inwersja (2) Uporządkuj inwersję – link w Teams
4. Słuchanie ze zrozumieniem str 63 (lekcja on-line)
5. Czytanie ze zrozumieniem str. 66-67
____________________________________________________
Prezentacja projektów - indywidualne rozmowy czat ,wybrane
osoby

Anna
Leszczyńska

Zajęcia on-line
Czwartek
9.50-10.20
Piątek
12-12.30

27/05 12:30

Sadaj.agnieszk
a@zso8gdynia
.pl

25/05 14:1514:45
26/05 13:0513:35
29/05 11:5512:25

27.05 - 1-3/68
w ćwiczeniach

Marzena
Cichosz

28.05.2020 r.

Małgorzta
Lesisz

25.05 - wpis w
Teams
27.05 - lekcja “na
zywo”
28.05.2020 r.
16:00
konsultacje online

29.05

Writing: Unit 9 For&against essay użycie konstrukcji celu
Grammar: Wordformation – prefixes ss book p. 116+ English in
Use ss book p. 117
Workbook p. 86, 87 (zdjecie w Teams) Conditionals – review+
mixed conditionals

Język niemiecki

Język francuski

25.05 T: Powtórka z gramatyki – rzeczowniki w celowniku.
Praca w oparciu o str.68 w ćwiczeniach.
27.05 T: Powtórzenie wiadomości - rozdział 6. Praca w
ćwiczeniach na str. 64 i 65.
28.05.2020 r. Un samedi matin , en famille…
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

29.05.2020 r.

29.05.2020 r.
15:00

29.05.2020 r. Czas przeszły "passé composé"z posiłkowym
"être".
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

Język francuski kontynuacja

25.05.2020 r. Les qualités et les défauts.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

27.05.2020 r. Exprimer les voeux –lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

historia
geografia

Temat do realizacji - Współczesne wojsko polskie
Temat: Rybactwo. (30 min)
Temat: Wyżywienie ludności świata. (30 min)
Temat: Leśnictwo. (30 min)
Obecność obowiązkowa!
Omówimy tematy na lekcji online!
Kartkówka z tematu: produkcja roślinna na świecie oraz
produkcja zwierzęca na świecie.
(15 minut, kahoot.it) 27 Maja

lekcja online

25.05.2020 r.
kartkówka
8:55
kartkówka
8:55
link w One
Note

27.05.2020 r.
---29.05.2020

Małgorzata
Lesisz

25.05.2020 r.
8:55-9:40
konsultacje online

27.05.2020 r.
14:10 –lekcja
online

M. Turska
Sebastian
Ropel

Piątek 11.00
Spotykanie Środa
9:00-10:30

Proszę o wykonie w Maturalnych Kartach Pracy zadań od 36 do
45 str. 50-54.
Proszę odesłać zadanie w zakładce zadania do piątku 29 maja.
Język niemiecki

27.05 T: W sklepie z ubraniami – Lekcja online
Zadanie domowe: str 38 w zeszycie ćwiczeń

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

Justyna Gudel

27.05 / 14.00
Lekcja online

5.06

Sylwia
Tomaszewska

Piątek Lekcja 3
on-line MS Teams
9:50

11.05-21.06

M.Lewandows konsultacje na
ka
czacie w Teams
H.Wiśniewska

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

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro
grupa - teamsy

29.05 T: Co jest w modzie? Praca samodzielna - podręcznik str
39. Zadanie domowe: str 39 w zeszycie ćwiczeń

Podstawy przedsiębiorczości

biblioteka

Wychowanie fizyczne
Grupa IV

Piątek Lekcja 3 on-line MS Teams 9:50
Dokumenty aplikacyjne. A właściwie co to takiego? Notatka w
notesie zajęć.
Zadanie na ocenę - CV i list motywacyjny – 5.06
Wyzwanie czytelnicze
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/05/wyzwanieczytelnicze-nr-5-i-6-dla-i-ii-lo.pdf
1. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne, jazda na
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

Teams

dystans do 2000 metrów. Przed wykonaniem testu
zapoznaj się z kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOy
NqwVVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce
WF

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 :
A) w miejscu, w tempie ok. 120 kroków na minutę
B) 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 należy zapoznać się z
kilkoma radami.
https://ewf.h1.pl/student/?token=fzQHB7HFgsvnHVhOyNqw
VVFUIBgcMdugWHO80vJFfPn2Z8Wjce

Potwierdzenie
na Teams
Do 29.05

Anna Arndt

teams

Edyta Żuk

Teams-czat

