przedmiot

Zadania do wykonania

Język polski

Temat: Wstęp do Młodej Polski-charakterystyka epoki.
Dokładny plan na teamsach
Temat: Jacek Malczewski-najwybitniejszy przedstawiciel
symbolizmu w polskim modernizmie.
Temat: Czytanie tekstu kultury-obraz “Melancholia “ J.
Malczewskiego
Podręczniks.24-25
Temat 2 i 3 omawiany będzie na lekcji on-line
Poniedziałek, 4.05.2020, wtorek, 5.05.2020
Temat: Pola figur podobnych

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

Środa, 6.05.2020 (2 godziny)
Temat: Planimetria – zadania maturalne

Uczniowie
realizują na
bieżąco
zadania
umieszczane w
One Note.

nauczyciel

Lekcja on-line

I.Sowińska

Pon.9.50

Tomasz
Ogrodnik

Poniedz, 4.05
godz. 15.05

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.

Matematyka - podstawa

Termin
oddania prac
08.05

Działania na wyrażeniach wymiernych.
Równania wymierne.

Czwartek, 7.05
godz. 14.10
(konsultacje)
Piątek, 8.05
Test Forms
do 23.59

Czwartek
kartkówka wyznaczanie
dziedziny
wyrażenia
wymiernego

Iwona Różańska

Wtorek 13:05
Czwartek 14:15

Język angielski
Anna Leszczyńska

Język angielski
Gr. K. Hołownia

Język niemiecki

Język francuski

Podsumowanie:
Wykonaj zadania z linków – odpowiedzi wstaw na Teams lub
wyślij mailem
https://drive.google.com/file/d/1wJSK6G9cGQzr2xpY3SR03dx7
YG8kY69c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZIioQlYwMpoU2JL8sHy6FLgF
wAmXMXn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kvM7yzGUeyuKnsH2zX1dq2lT
wpzD4cgK/view?usp=sharing

08.05

Anna
Leszczyńska

Wtorek
10.40
Czwartek
10.40

1.Sprawdzenie zadań z matura test 1

Do 6.05

Katarzyna
Hołownia

Środa
12.00-13.00

2.repetytorium str. 44-45 – ustnie ( szczególnie ćw. 2,5 str. 44,
ćw.2,4 str. 45)
3. podczas lekcji 12.45-13.00 kartkówka- krzyżówka słownictwo
school - (wordwall.net)
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.

6.05

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”

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.
08.05.2020 r. Le pronom "en".

08.05.2020 r.
15:10-15:55

•

konsultacje
online

zaimek "en"

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

Małgorzata
Lesisz

06.05.2020 r.
06.05.2020 r.
14:10 lekcja
online

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

Historia – rozszerzenie

Godzina wychowawcza

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.

M. Turska

Wtorek 11.25

M. Turska

Poniedz. 14.00
Czwartek 12.00

M. Turska

Piątek 14.00

5.05

Zagadnienia: Kontrreformacja w Europie, Walka o hegemonię
w Europie w XVI wieku.
Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce
Zadania - uzupełnienie zaległych prac pisemnych

6.05

Test utrwalający wiedzę z epoki renesansu

Forms 8.05 do
23.59

Tematyka: Kampania wyborcza, relacje w klasie, sprawy
bieżące

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

WF-dziewczęta

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@zso
8 gdynia.pl

Każdego dnia
na czacie
8.00-10.00
Teams

Temat: Świat roślin
Temat: Świat zwierząt
Omówimy tematy na lekcji online!

8.05

Sebastian Ropel

Spotykanie

Podstawy Przedsiębiorczości

Poniedziałek - Lekcja 4 on-line 10:45
Rynek pracy. Praca jako wartość.
Wtorek godz. 9:00 Test – Gospodarka rynkowa – drugi termin i
poprawa.

-

Sylwia
Tomaszewska

Biologia

Zapoznaj się z poniższymi rozdziałami z podręcznika:
8.Stawonogi - zwierzęta o członowanych odnóżach
9. Mięczaki - zwierzęta o miękkim, niesegmentowanym ciele
(podręcznik i notes zajęć) przed zajęciami on-line

07.05

Małgorzata
Brodecka

https://www.youtube.com/watch?v=s6fnz9Q4vNs .
2. + 6 testów sprawności Testy Zuchory
http://sporttopestka.pl/test-sprawnosci-fizyczn
3. Trening poprawiający sylwetkę i wzmacniający kondycję
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9(16,16 min)

Geografia

Środa 8:15-9:00

Poniedziałek Lekcja 4 on-line
10:45
Wtorek godz.
9:00 Test
Czwartek 12.30
Lekcje on-line

biblioteka

Język niemiecki

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

do 10.05. r

06.05 T: Rezerwacje na wakacje - lekcja online

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

Lewandowska.
Marzena@zso8g
dynia.pl
wisniewska.han
n
a@zso8gdynia.p
l
Justyna Gudel

konsultacje
online na
bieżąco

Katarzyna
Niewęgłowska
- Wawro

Teams

Leszek
Kaczorowski

Teamsy –
on-line

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-swojawydolnosc-fizyczna/
• wykonaj test Ruffiera
• Wykonaj obliczenie wg wzoru:

IR= [(P+P1+P2) -200]:10
• wyślij wyniki i ich interpretację (ocenę
wydolności).

Ćwiczenia
wykonywane
3 razy w
tygodniu.

06.05 środa
14.00 - lekcja
online

Przesłanie
dokumentacji
zadania do
godz. 15.00
08.05.2020

2. Wykonywanie ćwiczeń z dowolnie wybraną aplikacją,
filmami instruktażowymi, ćwiczenia własne. Wysiłek
trwający od 12-30 minut.
W-F grupa III

Temat – Spotkanie organizacyjno-informujące – celem
omówienia tematów bieżących, ocen, terminów,

04 maja

indywidualnych problemów technicznych
Treningi – zadania ruchowe do realizacji w domu na
bieżąco:
"Sam planuję własny trening sprawnościowy – cz. 3"
"Moja aktywność fizyczna poza domem"

poniedziałek
13.15 -13.45
Na bieżąco do następnego
dnia po
zaplanowanej
lekcji - teamsy

Teams - zespół

