przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Melancholia w polskiej sztuce.
Proszę zapoznać się z artykułem
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/melancholia-w-polskiej-sztuce/

Termin
oddania prac
15.05

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowińska

Pon.9.50

18.05

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie rozszerzonym

Rozpoczynamy korzystanie ze
zbiorów zadań do klasy III LO

Temat: Poezja w duchu epoki - twórczość K. Przerwy -Tetmajera.
Dokładny plan na teamsach
Ćwiczenia 1,2,3,4,5 s.35
Ćwiczenia 1,2,3,4 s.37
Poniedziałek, 11 maja 2020; Wtorek, 12 maja 2020 oraz Środa,
13 maja 2020
Temat: Planimetria - rozwiązywanie zadań maturalnych na
poziomie rozszerzonym
Czwartek, 14 maja 2020
Temat: Reguła mnożenia

Praca na
bieżąco w One
Note (niczego
nie przesyłamy
dodatkowo)

Tomasz
Ogrodnik

Czwartek,
Godz. 14.10

Piątek, 15 maja 2020
Temat: Permutacje
*O godzinie 17.00 zapraszam na konsultacje zadań z testu
podsumowującego do rozdziału 4 oraz zadań maturalnych z
planimetrii (spotkanie dla chętnych) -> zespół 2A + 2B
Konsultacje

Piątek,
Godz. 17.00

Matematyka
Przedmiot realizowany w
zakresie podstawowym

Język angielski
A.Leszczyńska

Język angielski
K. Hołownia

Język niemiecki

Język francuski

Wtorek, 12.05.2020 omówienie zadań ze sprawdzianu z
wyznaczania dziedziny wyrażenia wymiernego, Równania
wymierne.
Czwartek 14.05.2020 zastosowanie równań wymiernych w
zadaniach.
1. Napisz zadanie testowe – w załączniku w Teams
2. Przygotuj wypowiedź ustną „Films based on books –
what is better a book or a film and why” (2 min.)
3. Wykonaj ćwiczenia z książki ze str. 120
4. Przygotuj się na sprawdzian z działu 9 z przekształcania
wyrazów str.116 i phrasal verbs oraz Challenge/str. 119

Praca na
bieżąco
niczego nie
przesyłamy

Iwona Różańska

Poniedziałek,
13:05
Czwartek,
14:15

Anna
Leszczyńska

Wtorek
10.40
Czwartek
10.40

1.Matura rozszerzona – test 1 – zadania sprawdzimy podczas
lekcji , praca pisemna do 17.05
2.Dział - Praca ( ćwiczenia na słownictwo)

13.05
Pisemna do
17.05

Katarzyna
Hołownia

Środa
12.00-13.00

3. Nagranie zadania 1 str. 205 repetytorium (załączyć proszę w
teams do odpowiedniej zakładki)

Do 15.05

11.05 T: Poszukiwanie mieszkania. Rozmowy dotyczące
wynajęcia mieszkania. Praca w oparciu o stronę 62 w
podręczniku. Zadanie domowe to strona 62 w ćwiczeniach.
13.05 T: Ćwiczenia w mówieniu. Przygotujcie wypowiedzi ustne,
które już zaczęliśmy przedstawiać.
14.05.2020 r. Le pronom "en"-lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

13.05 strona
62 w
ćwiczeniach.

Marzena
Cichosz
Teams

11.05
13.05 o 14.25
lekcja “na
żywo”

14.05.2020 r.

Małgorzata
Lesisz

12.05.2020 r.
8:00-8:45
konsultacje
online

12.05

14.05.

Język francuski (kontynuacja)

15.05.2020 r. Le pronom "en"-les avtivités.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

15.05.2020 r.

11.05.2020 r. LES PÉRIODES DE LA VIE.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.

11.05.2020 r.

12.05.2020 r.
8:55konsultacje
online
Małgorzata
Lesisz

13.05.2020 r.

13.05.2020 r.
14:15 –lekcja
online

13.05.2020 r. Parler d'une relation sentimental - lekcja online.
Uczeń wykonuje wszystkie zadania z notesu zajęć.
Historia i społeczeństwo

Nowinki techniczne z czasów II wojny św. (uzupełnienie pracy)

Historia (rozszerzenie)

Kultura baroku (cechy epoki, symbole, wydarzenia,
przedstawiciele, najważniejsze działa, zabytki architektury)
Forma – prezentacja multimedialna
Przywileje szlacheckie - proszę zapoznać się z założeniami

13.05

Temat: Mapa polityczna świata
Temat: Mierniki poziomu rozwoju krajów

M. Turska

Wtorek 11.25

M. Turska

Poniedz. 14.00
Czwartek 12.00

M. Turska

Piątek 14.00

Sebastian Ropel

Spotykanie
Środa 8:15-9:00

14.05

Godzina wychowawcza

Geografia

11.05.2020 r.
8:55- 9:40
konsultacje
online

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

Omówimy tematy na lekcji online!
Spotykanie Środa 8:15-9:00
Praca klasowa Piątek: 9:15-9:45 Gleby. Biosfera
Obecność obowiązkowa
Proszę uzupełnić braki i przygotować się solidnie na prace
klasową.
biologia

Praca klasowa
Piątek: 9:159:45 Gleby.
Biosfera

1. Zapoznaj się z tematem: Szkarłupnie - bezkręgowe
zwierzęta wtórouste z podręcznika
2. Rozwiąż zadania przydzielone w zadaniu w teams, które
będziemy omawiać na lekcji on-line
Poniedziałek - Lekcja 4 on-line 10:45
Aktywne poszukiwanie pracy. Notatka w notesie zajęć.

14.05

Małgorzata
Brodecka

Czwartek 12.30

-

Sylwia
Tomaszewska

biblioteka

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

15-21.06

Język niemiecki

13.05 T: Podróż marzeń– lekcja online

____________

Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl
wisniewska.han
na@zso8gdynia.
pl
Justyna Gudel

Poniedziałek Lekcja 4 on-line
10:45
Konsultacje na
bieżąco w
aplikacji Teams

Podstawy przedsiębiorczości

14.00 środa lekcja online

15.05 T: Wakacje - opisy- praca samodzielna – podręcznik str 31.
Zadanie domowe - zeszyt ćwiczeń str 31
Wychowanie fizyczne
Grupa IV.

1. https://www.medonet.pl/zdrowie,napoj-izotoniczny--wlasciwosci--zastosowanie-rodzaje,artykul,1729886.html Napoje izotoniczne ich
rola i właściwości.

Na bieżąco - do
15. 05.2020.
Tygodniowe
karty
aktywności.

Katarzyna
Niewęgłowska
-Wawro
grupa - teamsy

Teams

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.
W-F

WF-dziewczęta

"Moja aktywność fizyczna poza domem" – cz. 2
"Quiz sportowy – 15 prostych pytań ze sportu"
"Trening – zbuduj sylwetkę – cz.4"

1.

Kontynuujemy dobrany indywidualnie trening
ogólnorozwojowy.
2. https://www.medonet.pl/zdrowie,napoj-izotoniczny--wlasciwosci--zastosowanie-rodzaje,artykul,1729886.html Napoje izotoniczne ich
rola i właściwości.
3. Dlaczego warto i jak przygotować naturalny napój
izotoniczny.

Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy
Na bieżąco do 15.
05.2020r.
Tygodniowe
karty
aktywności

Leszek
Kaczorowski

Teams - zespół

Edyta Żuk

Konsultacje na
bieżąco w
aplikacji Teams

