
8a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia 01.04. 

Przeczytać ze zrozumieniem i refleksją - Ewangelia wg św. Mateusza 

rozdział 20. 

etyka Praca pisemna NA ETYKĘ  (dokument Word wysłany w załączniku do 

8 kwietnia - środa na maila służbowego m.bazylko@sp26gdynia.pl) 

"Co odkryłbym/odkryłabym, gdybym był/była genialnym 

naukowcem? Do czego Twoje odkrycie byłoby użyteczne? 

Jakimi zasadami etycznymi (moralnymi) powinien się kierować 

naukowiec?"(minimum 20 zdań). 

język polski Str. 294 - o normie językowej; w zeszycie - str. 295-6 ćw. 3,4,5,7,8,10. 

Materiały dot. “Oskara i Pani Róży” w załącznikach 

język 

angielski 

Grupa K. Kmiecik - wytłumaczenie zagadnień i zadania w załączniku 

na stronie internetowej szkoły - nauczanie zdalne 

grupa A. Jank 

https://drive.google.com/drive/folders/1qbaFI8Qhu419TAOVNYrOll3P-

TeLwTzu?usp=sharing 

Testy powtórzeniowe - dla chętnych. 

język 

francuski 

Grzegorz Jamróz:  

kontynuacja pracy na quizlecie. Wykonujemy wszystkie zestawy. 

Osoby, które jeszcze nie ujawniały tożsamości swoich nicków, są 

proszone o zrobienie tego. 

Joanna Żakowska : 

Zad.4/str.59 podręcznik - poproszę odesłać do sprawdzenia w załączniku 

na maila j.zakowska@sp26gdynia.pl 

Praca ta jest na ocenę.  

Gdyby ktoś nie miał podręcznika w domu - poślę zdjęcie. 

7 osób z 18 jeszcze nie odesłało zadań z zeszłego tygodnia! 

EDB Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. Prace proszę przesłać do 

03.04.2020 na maila: b.trebicka@sp26gdynia.pl 

 

historia Konflikty na świecie po 1989r. – Chiny. Pliki do pobrania na stronie 

szkoły zdalne nauczanie. Zadanie przesyłamy mailowo do dnia 

03.04.2020 r. 

WOS Kontynuacja  ekcji z poprzedniego tygodnia z tym, że zadania 

wysyłamy mailowo do 31.03.2020r. 

biologia Na kartce (oznaczona Załącznik nr 2 do plakatu) zapisz poniższe 

pytania i udziel pisemnej odpowiedzi na podstawie informacji z 

podręcznika         str. 121-124  :  

1. Podaj po 3 przykłady występujących w ekosystemie łąki: 

a. Producentów: …. 

b. Konsumentów: …. 

c. Destruentów: …. 

2. Skonstruuj 3 przykładowe łańcuchy pokarmowe występujące w 

różnych ekosystemach. (ekosystem – łańcuch) 

Zdjęcia: plakatu oraz załączników nr 1 i nr 2 proszę przesłać w 

załączniku na maila: m.bazylko@sp26gdynia.pl do końca tygodnia. 

 

geografia Przeczytaj w podręczniku temat: “W Amazoni” str.116. Odpowiedz na 

pytanie: Pourquoi des incedies  d’Amazonie sont dangereux pour le 
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monde?  

Ćw. 1, 3-4/str 53  

 

matematyka Zadania do wykonania wysłałam mailem do Rodziców. 

chemia Proszę przeanalizować lekcję dotyczącą alkoholi: 

 

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---budowa/DpI5VkZpP 

 

Na jej podstawie proszę zapisać w zeszycie: 

1.Jakie związki nazywamy alkoholami? 

2. Zapisać wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny metanolu i 

etanolu. 

3.Zapisać wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych. 

4. Zapisać reakcję fermentacji alkoholowej. 

5. Zapisać definicję grupy funkcyjnej. 

6. Słowniczek francuski: 

(m) alcool-alkohol 

(m) groupe fonctionnel-grupa funkcyjna 

(m) grupe hydroxyle-grupa –OH (hydroksylowa) 

(m) glucose –glukoza 

(f) fermentation –reakcja fermentacji 

Praca domowa: 

Proszę wykonać 6 interaktywnych ćwiczeń. 

 

fizyka Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia.  

informatyka Kontynuacja zadania z poprzedniego tygodnia. 

Dziękuję wszystkim, którzy zrobili zadanie i je odesłali. Czekam na 

resztę prac. (Link do video z poprzedniej lekcji: 

https://youtu.be/AyyX_9ZibPc ) 

Jeżeli zrobiłeś tylko część zadania to też bardzo dobrze. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania napisz: 

lekcjezdomu@gmail.com lub za pomocą platformy Teams (aplikację 

możesz również pobrać na telefon lub tablet) 

 

wychowanie 

fizyczne 
Ćwiczenia w załączniku - dziewczęta 😊 

 

Zestaw ćwiczeń nr 5 (30.03.20 r. - 01.04.20 r.) 

 

Klasa 8 a  

stacjonarne (w domu):  
- ćwiczenia rozciągające (skłon w przód - 6 razy po 20 sekund skłon do 
kolan)  
- siad prosty 7 razy po 20 sekund skłon do nóg wyprostowanych 
złączonych razem,  
- podskok z nogami do klatki piersiowej 5 razy po 4 powtórzenia,   
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- 4 razy skipping A przez 5 min,  
- 4 razy skipping B przez 5 min,  
- ćwiczenie rozciągające mięsień dwugłowy uda (w pozycji stojącej nogi 
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wyprostowane, pięty razem, kolana razem, skłon w przód przytrzymać 
20 sekund, powtórzyć 5 razy)  
 

Zestaw ćwiczeń nr 6 (02-03.04.20 r.)  
 

Klasa 8 a  

stacjonarne (w domu):  
- 3 serie po 4 powtórzenia po 50 sekund deska czyli podpór przodem na 
ramionach lub przedramionach nogi wyprostowane złączone razem 
(można wykonać na karimacie, kołdrze lub łóżku)  
- 3 serie po 4 powtórzenia po 50 sekund powięzi boczne czyli podpór 
bokiem na ramieniu lub przedramieniu (na prawą i lewą rękę)  
- 3 serie po 4 powtórzenia po 50 sekund deska tyłem czyli podpór tyłem 
na ramionach lub przedramionach nogi wyprostowane złączone razem  
na zewnątrz (na powietrzu może być balkon, taras, przy otwartym oknie 
itp):  
- w miejscu 3 serie po 20 powtórzeń skrętoskłony (na przemian prawa i 
lewa ręka)  
- w miejscu 3 serie po 20 powtórzeń wymachy wyprostowanych nóg w 
przód (prawa i lewa noga)  
- w miejscu 3 serie po 20 powtórzeń padnij powstań (czyli z pozycji 
stojącej do pozycji podporu przodem a następnie do pozycji stojącej) 
 

Pamiętajcie w zdrowym ciele zdrowy duch, do zobaczenia w szkole 

oby jak najszybciej.    
  
pozdrawiam 😉  
Marek Leszczyński 

doradztwo 

zawodowe 

Kochani ja ciągle czekam na drzewo z zawodami. Wystarczy wpisać 

zawody mamy, taty, dziadków, rodzeństwa waszych rodziców. Zróbcie 

zdjęcie i wyślijcie do 03.04. Pozdrawiam Ewa Róg. 😊 

 


