przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
Jan Kasprowicz, Dies irae
Test czytania ze zrozumieniem (poziom maturalny)
(szczegóły zadań w notesie OneNote)

Matematyka
Przedmiot realizowany
w zakresie rozszerzonym
Przypominam o zakupie
zbiorów do klasy III (od
11.05 realizować
będziemy temat
Kombinatoryka i
rachunek
prawdopodobieństwa).

Język angielski

Gr. A. Sadaj

Od 11.05. - Stanisław Wyspiański “Wesele”
Poniedziałek, 4.05.2020 (2 godziny)
Temat: Pola figur podobnych
Wtorek, 5.05.2020 (2 godziny)
Temat: Planimetria – zadania maturalne

Termin
oddania prac

test do piątku
8.05.

Uczniowie
realizują na
bieżąco
zadania
umieszczane w
One Note.

nauczyciel

Lekcja on-line

Iwona
CzerwińskaDołhy

wtorek 1100
czwartek 1100

Tomasz
Ogrodnik

Poniedz., 4.05
godz. 11.55

Czwartek, 7.05.2020 (2 godziny)
Temat: Mapa. Skala mapy
Piątek, 8.05.2020 (1 godzina)
Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 4 – test w MS Forms.

1. Future time clauses – str.50 + str.150 część 4.2 oraz str.151
część 4.3
2. Adverbs and adverbial clauses – str.51 + str.151 część 4.4
3. „Globetrotters” – przeczytaj tekst i zrób ćwiczenia do tekstu
(2-6, 8); pomyśl o odpowiedziach do ćwiczeń ustnych – ćw. 7,
9, 10, 11 na czwartek)
_________________________________________________________
_

Czwartek, 7.05
godz. 11.55
(konsultacje)
Piątek, 8.05
Test Forms
do 23.59
Anna
Leszczyńska

Czwartek
9.50 -10.20
Piątek
12-12.30

wg klendarza:
4.05 14:15-14:45

Unit 9 Unreal past, expressing wishes and regrets I wish/ If only... ss
book p. 111 + Karty pracy w Teams (obowiązkowe dla wszystkich)
Temat złożony - praca na cały tydzień

Sadaj.agnieszk
a@zso8gdynia
.pl

5.05 13:05-13:35
8.05 11:55-12:25

Język niemiecki

04.05 T: Wydarzenia rodzinne. Zdania pytające zależne i podrzędnie
złożone ze spójnikiem “ob”. Praca w oparciu o str.61 w podręczniku.
Zad. domowe str. 61 w ćwiczeniach.
06.05 T: Poszukiwanie mieszkania. Rozmowy dotyczące wynajęcia
mieszkania – str. 62 w podręczniku. Zad. domowe str. 62 w
ćwiczeniach.

04.05 strona
60 w
ćwiczeniach bez zadania 4
06.05 str. 61 w
ćwiczeniach.

Marzena
Cichosz Teams

04.05
06.05 o 14.25
lekcja “na żywo”

Język francuski

07.05.2020 r. Les pronoms COI.
• zaimki w funkcji dopełnienia dalszego;

07.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

07.05.2020 r.
16:00 lekcja
online

Uczeń wykonuje wszystkie zadania, które znajdują się w notesie
zajęć.
08.05.2020 r. Le pronom "en".
• zaimek "en"

08.05.2020 r.

08.05.2020 r.
15:10-15:55
konsultacje online

Uczeń wykonuje wszystkie zadania, które znajdują się w notesie
zajęć.
Język francuski
kontynuacja

04.05.2020 r. A la une.

04.05.2020 r.

Uczeń wykonuje wszystkie zadania, które znajdują się w notesie
zajęć.
06.05.2020 r. Parler d'une relation amicale.
lekcja online

Uczeń wykonuje wszystkie zadania, które znajdują się w notesie
zajęć.

Małgorzata
Lesisz

04.05.2020 r.
8:55-9:40
konsultacje online

06.05.2020 r.
06.05.2020 r.
14:10 lekcja
online

historia

Geografia

Temat: II wojna św. (wybrane zagadnienia z modułu “Wojna i
wojskowość”) - omówienie w czasie zajęć on-line
Zadania - uzupełnienie zaległych prac, w tym nowinki techniczne w
czasie II wojny św.

Temat: Praca klasowa – ludność i urbanizacja
Praca klasowa odbędzie się w godzinach zajęć na Kahoot.(30
minut)
Obecność obowiązkowa!
Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa. (30 minut)
Temat: Użytkowanie ziemi na świecie. (30 minut)

M. Turska

Piątek 11.00

7.05
8.05

Sebastian
Ropel

Piątek - Lekcja 3 MS Teams 9:50
Sprawdzian – Gospodarka rynkowa Przed majówką była lekcja z
nowego działu Aktywność i kariera zawodowa. Studia.pl – link do
strony, którą warto odwiedzać.

-

Sylwia
Tomaszewska

1."Testy, pomiary, wyzwania – 6+6 "
Czy znasz swoje ciało – jego możliwości? Sprawdź, pomierz,
przekonaj się! Zadanie: wykonaj 6 prób + kilka dodatkowych z
sześciu testów sprawnościowych Zuchory.

Potwierdzeni
e wykonania
zadań na
czacie i w
Teams

zuk.edyta@z Każdego dnia na
so8 gdynia.pl czacie
8.00-10.00
Teams

Spotykanie
Środa 9:0010:30

Obecność obowiązkowa!
Omówimy tematy na lekcji online!
Podstawy
Przedsiębiorczości

WF-dziewczęta

https://www.youtube.com/watch?v=s6fnz9Q4vNs .
2. + 6 testów sprawności Testy Zuchory
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizyczn

Piątek - Lekcja 3
MS Teams 9:50
Sprawdzian –
Gospodarka
rynkowa

3. Trening poprawiający sylwetkę i wzmacniający kondycję
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9(16,16 min)

W-f

Trening wytrzymałościowy- przygotowanie do biegu zaliczeniowego
2km ( dziewczyny), 3km ( chłopcy)
“ Chia- nowe na polskim stole”

4-8.05

Anna Arndt

teams

biblioteka

Konkurs fotograficzny „CZYTAM, CZYTASZ, CZYTAMY…”
https://biblioteka1.files.wordpress.com/2020/04/regulamin-konkursufotograficznego-czytam-czytasz-czytamy....pdf

do 10.05. r

konsultacje online
na bieżąco

06.05 T: Rezerwacje na wakacje - lekcja online

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

Lewandowska
.Marzena@zs
o8gdynia.pl
wisniewska.ha
nn
a@zso8gdynia
.pl
Justyna Gudel

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teams

Język niemiecki

06.05 środa 14.00
- lekcja online

08.05 T: Pobyt w hotelu - praca samodzielna. Podręcznik str 29+
zadanie domowe: str 29 w zeszycie ćwiczeń
Wychowanie fizyczne

1. Poznajemy test Ruffiera–Dicksona aby ocenić swoją
wydolność fizyczną.
Zadanie na ocenę:
• przeczytaj informacje i instrukcję do testu Ruffiera
https://jestesfit.com/zdrowie/test-ruffiera-ocen-swoja-wydolnoscfizyczna/
• wykonaj test Ruffiera
• Wykonaj obliczenie wg wzoru:

Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.

Przesłanie
dokumentacji
zadania do

IR= [(P+P1+P2) -200]:10
• wyślij wyniki i ich interpretację (ocenę wydolności).
2. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją, filmami
instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek trwający od 12-30
minut.

godz. 15.00
08.05.2020

