
8a Zadania na 20 – 24 kwietnia 2020 r. 

Religia 

 

 

 

 

etyka 

Test z Ewangelii wg św. Mateusza rozdziały 11-20 

(kontynuacja). 

Czekam na prace do 30 kwietnia 😊  

 

Przedstaw projekt Kodeksu etycznego ucznia Szkoły Podstawowej nr 26 

(forma tekstowo-graficzna). Zadanie prześlij do 30.04.2020 e-mailem: 

m.bazylko@sp26gdynia.pl 

język polski Od poniedziałku - “Stary człowiek i morze”. Wskazówki i zagadnienia do 

lektury – w załączniku. Spotkania na Teams 

język angielski Grupa K.Kmiecik - informacje i zadania w załączniku na stronie internetowej 

szkoły 

 

Grupa A.Jank - lekcja 5 i 6 w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1J1gVLntoA4IN4AYrfxNGePg9yZ__53

ND?usp=sharing 

Lekcja on-line Teams – pt.13:00-14:00 

 

język francuski Grzegorz Jamróz: Do końca tygodnia 24.04.2020 bezwzględne  wykonanie 

wszystkich trybów zestawu Ca me va?Dialog Unite 5 na Quizlecie. Będzie to 

oceniane. 

W poniedziałek lekcja on line Teams godz. 8.55-9.40 

Joanna Żakowska : 

Uczymy się słówek z zakresu ubrań z ostatniej prezentacji. 

Lekcja on line Teams we czwartek o stałej porze 9.50-10.35  

EDB Stres i sposoby walki z nim – przeczytaj temat w podręczniku str. 130-132. 

Przedstaw (w punktach) najskuteczniejsze, twoim zdaniem, sposoby walki ze 

stresem. Odpowiedzi prześlij do 24.04.2020 na e-mail: 

b.trebicka@sp26gdynia.pl  

historia Polska w latach 90 XX wieku. Przeczytaj temat w podręczniku i napisz na 

czym polegał Plan Balcerowicza. Wykonane zadanie prześlij e-mailem 

a.dworak-mrowinska@sp26gdynia.pl 

WOS Media.  Przeczytaj temat w podręczniku i odpowiedź na pytanie Dlaczego 

media nazywane są czwartą władzą? Wykonane zadanie prześlij e-mailem 

a.dworak-mrowinska@sp26gdynia.p 

biologia Temat: Różnorodność naszych drzew i krzewów. 

Zapraszam Was na “wirtualną wycieczkę”, aby poćwiczyć umiejętność 

rozpoznawania gatunków drzew i krzewów występujących w naszym 

naturalnym otoczeniu. Wejdź na stronę    

https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/ 

Poznaj/przypomnij sobie rodzime gatunki drzew i krzewów. Sprawdź nabytą 

wiedze i umiejętności wykonując testy; czekają Cię 3 poziomy treningu 

botanicznego. Nie stresuj się 😊, to tylko gra i trening badacza przyrody. O 

wynikach i wrażeniach porozmawiamy podczas e-lekcji na Teamsie.  

 

geografia Proszę przeczytać temat T: 6 str 132  “ Kanada”  i wykonać ćwiczenia z 

zeszytu ćwiczeń. Proszę poćwiczyć na seterra w j.fr : 

https://online.seterra.com/fr/vgp/3230 -  

w następnym tygodniu spotkamy się na Teams na zaliczenie na ocenę tej mapy 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1J1gVLntoA4IN4AYrfxNGePg9yZ__53ND?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J1gVLntoA4IN4AYrfxNGePg9yZ__53ND?usp=sharing
mailto:b.trebicka@sp26gdynia.pl
https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/
https://online.seterra.com/fr/vgp/3230


matematyka 20.04.2020 Temat: Oś symetrii figury. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8 

https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 212 i 213 

Rozwiąż w zeszycie  

Podręcznik zad. 1, 2, 3 str. 213, zad. 5 i 10 str. 214 

22.04.2020 Temat: Symetralna odcinka i jej własności. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU 

https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo 

Zapoznaj się z przykładami i opisem konstrukcji w podręczniku strona 216. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń. 

Podręcznik zad. 1 str. 217 

Zeszyt ćwiczeń str.86  

24.04.2020 Temat: Dwusieczna kąta i jej własności. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4 

https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY 

https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og 

Zapoznaj się z przykładami i opisem konstrukcji w podręczniku strona 218 i 

219. 

Rozwiąż w zeszycie  

Podręcznik zad. 1 i 2 str. 220 

chemia Lekcja on-line 20.04.2020 w godzinach 13.45-14.30. Ewentualne zadania 

domowe są zamieszczane w zakładce Teams zadania. 

 

fizyka Przygotuj prezentację dotyczącą zagadnień z działu “Fizyka i my” 

informatyka Kontynuacja prac z poprzedniego tygodnia 

 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 9 (20.04.20 r. - 22.04.20 r.) 

Klasa 8a  

stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 20 minut (np. krążenia ramion, bioder, 

całym tułowiem, wymachy nóg, pajacyki, przysiady, brzuszki, pompki itp.)  

- prowadzenie piłki nogą slalomem przez 20 minut (czyli między np. 
butelkami, pluszakami, książkami itp., piłka może być np. nożna, ręczna, 
tenisowa, poduszkowa itp.) 
- uderzenie piłki wew. częścią stopy do bramki przez 20 minut (czyli bramka 
może być ustawiona np. z butelek z wodą, plecaków, krzeseł, itp.) 
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
itp):  
- ćwiczenia oddechowe 3 serie po 20 oddechów (wdech przez nos i 
przytrzymać 5 sekundy, wydech przez usta) 
- skip A 3 serie po 30 powtórzeń 
- skip C 3 serie po 30 powtórzeń  
 

Zestaw ćwiczeń nr 10 (23-24.04.20 r.)  

Klasa 8a 

stacjonarne (w domu): 

https://www.youtube.com/watch?v=8bD_c0EVWc8
https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0
https://www.youtube.com/watch?v=zUgNLiSU-EU
https://www.youtube.com/watch?v=5Wp3BWhq2Wo
https://www.youtube.com/watch?v=BceqNvsE_K4
https://www.youtube.com/watch?v=kKOnyL9pBzY
https://www.youtube.com/watch?v=Obhsiiq4-Og


- ćwiczenie rozciągające przez 20 minut (np. mięśnie czworogłowy uda, 

dwugłowy uda, brzuchaty łydki, prosty brzucha, obręczy barkowej, itp.)  

- odbicia sposobem górnym piłki siedząc przez 20 minut (czyli piłka może być 
np. siatkowa, nożna, ręczna, poduszkowa, balon, itp.) 
- odbicia sposobem dolnym piłki klęcząc przez 20 minut  
na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, 
itp):  
- ćwiczenia regeneracyjne przez 20 min (np. w leżeniu na plecach nogi 
uniesione i wyprostowane na ścianie, rolowanie mięśni na rolce lub piłce) 
- marsz w miejscu przez 20 min 
- leżenie na plecach z wyprostowanymi ramionami i złączonymi nogami a 
następnie leżenie na klatce piersiowej, 3 razy po 3 minuty 
 
pozdrawiam 😉 
Marek Leszczyński 
 
Dziewczęta 😊 

Zadania w załączniku na stronie szkoły. 

Pozdrawiam Halina Koput 

 

doradztwo 

zawodowe 

Wpisz w wyszukiwarkę https://www.google.pl/hasło "Praca" (wpisz swoją 

miejscowość) np .Praca w Gdyni. 

-Przejrzyj losowo wybranych przez Ciebie 10 ofert pracy (wybierz oferty, które 

zostały opublikowane nie wcześniej, niż w marcu bieżącego roku). 

-Wynotuj nazwę ofert ( stanowiska) , które Cię zainteresowały 

-Z jakich powodów zdecydowałaś/ zdecydowałeś się kliknąć właśnie w te 

ogłoszenia o pracę? 

 

 

Napiszcie na kartce (nie musicie się rozpisywać, wystarczą 1-3 ofert), zróbcie 

zdjęcie :-)) 

Czekam z niecierpliwością ;-))))))  

Pozdrawiam Ewa Róg 

 

 

 

https://www.google.pl/has%C5%82o

