
8a Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

religia/etyka 29.04. środa – W niedzielę 26.04 obchodziliśmy ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO. W związku z tym naucz się na pamięć modlitwy “Koronka do 

Miłosierdzia Bożego” jeśli jej nie znasz, znajdziesz ją w Internecie.  

30.04. czwartek - Pomódl się “KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” o 

ustanie pandemii. 

Uczniom, którzy jeszcze nie przysłali testu z Ewangelii wg św. Mateusza - rozdziały 

11-20, przypominam, że czekam na nie do 30 kwietnia. Test przyślij na adres 

aagnieszkarscj@wp.pl  

język polski Lekcje online Teams (poniedziałki, wtorki, środa  9.30) 

Kontunuujemy “Stary czlowiek i...” Wypisz z tekstu zdania o charakterze sentencji 

język 

angielski 

Grupa KKmiecik – lekcja online wtorek 8.30-9.15 Teams 

Grupa A. Jank – lekcja w linku 
https://drive.google.com/drive/folders/1PiQkaNfote6LGeVRlf9p3Gnq9kicF2ac?usp=

sharing 

Teams pt. 13:00 
 

język 

francuski 

Joanna Żakowska 

Uczymy się słówek dotyczących ubrań, kolorów i materiałów. Do zrobienia zad.5/61 

w podręczniku oraz zad.1/38 w zeszycie ćwiczeń. Zajęcia na Teamsach zwyczajowo 

we czwartek 30.04 o godz. 9.50 - będę pytać słówek na ocenę! 

Grzegorz Jamróz 

Zeszyt ćwiczeń: str.41 zad.6 i 7 (futur proche) i  

zad. 8 str. 68 podręcznik, które zostanie przesłane na Teamsach. W poniedziałek 

lekcja on line 8.40-9.25 

 

EDB Przeczytaj temat “Somatyczne choroby cywilizacyjne i wybrane problemy zdrowia 

psychicznego” str. 132-136 w podręczniku. Wymień przykłady chorób 

cywilizacyjnych – odpowiedź zapisz w zeszycie. 

historia Lekcja online przez Teams czwartek 30.04.2020r. godz. 8:55-9:40 

WOS Lekcja online przez Teams czwartek 30.04.2020r. godz. 11:40- 12:15 

biologia Lekcja Teams wtorek 13.00 T: Materia i energia w ekosystemie 

Praca długoterminowa T: Hodowla rośliny z bulwy ziemniaka – doświadczenie i 

obserwacje. 

Wykonaj doświadczenie biologiczne połączone z obserwacją wzrostu hodowli 

rośliny z bulwy ziemniaka. Chciałabym, abyś przypomniał/-a sobie, w jaki sposób 

przeprowadza się obserwacje i wypracował/-a w sobie cierpliwość i systematyczność 

pracy. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

1. Przygotuj bulwę ziemniaka, wybierz taką, która ma sporo tzw. „oczek”.  

2. Przygotuj doniczkę z ziemią. Dopasuj rozmiar doniczki tak, aby swobodnie 

zasadzić w niej ziemniaka. 

3. Sadzonkę podlewaj regularnie. Codziennie przez 14 dni obserwuj, co dzieje się z 

nasadzeniem. Możesz do tego wykorzystać lupę, jeśli masz ją w domu. Obserwacje 

notuj w tabeli w karcie pracy. Uwzględnij również pierwszy dzień nasadzenia. 

 4.Przygotuj kartę pracy: 

– kartka A4, Twoje imię i nazwisko, klasa;  

- Wstęp: wyjaśnij, czym jest bulwa; narysuj bulwę ziemniaka i zaznacz oczka, czyli 

zawiązki przyszłych pędów rośliny. 

- narysuj tabelę i uzupełniaj przez 14 dni zapisując wyniki obserwacji wzrostu 

https://drive.google.com/drive/folders/1PiQkaNfote6LGeVRlf9p3Gnq9kicF2ac?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PiQkaNfote6LGeVRlf9p3Gnq9kicF2ac?usp=sharing


hodowli rośliny z bulwy ziemniaka 

Data Obserwacja 

    

    

Zdjęcie karty pracy oraz zdjęcie swojej rośliny prześlij mi na maila  

m.bazylko@sp26gdynia.pl Sprawdzone doświadczenia zostaną ocenione. 

POWODZENIA!!!  �😉 

 

geografia Proszę przeczytać temat T: 7 str 140 “ USA -potęga gospodarcza świata” i wykonać 

ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.  Spotkania  na Teams na zaliczenie na ocenę  mapy 

środa 29.04 14.30 nr z dziennika od 1-9 , 15.00 nr 10-19 

matematyka LEKCJA TEAMS PONIEDZIAŁEK 10.30 

27.04.2020 Temat: Symetria względem punktu. 

Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8 

https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc 

Zapoznaj się z przykładami w podręczniku strona 221 i 222. 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Podręcznik zad. 4 str. 222 i zad. 6 str. 223 

Zeszyt ćwiczeń ćw. 1 str.88 i ćw. 2 i 3 str. 89 

29.04.2020 Temat: Rysowanie figur symetrycznych względem punktu. 

Zapoznaj się z przykładami 

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/symetrie,oid,1836 

Rozwiąż w zeszycie i zeszycie ćwiczeń 

Podręcznik zad. 2 str. 222 

Zeszyt ćwiczeń str.91 

chemia Lekcja on-line zgodnie z harmonogramem. Ewentualne zadania domowe są 

umieszczane w zakładce Zadania na Teams. 

fizyka Temat w załączniku  

informatyka Dzień dobry wszystkim kolejne zadanie w arkuszu kalkulacyjnym. Wykonujemy je 

w aplikacji Teams i I odsyłamy też w aplikacji Teams.  

Link do lekcji wideo: https://youtu.be/JuFTXiN7Kf4 

Treść zadania:  

https://sp26gd-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88

mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9 

 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 11 (27.04.20 r. - 30.04.20 r.)   

Klasa 8 a 
stacjonarne (w domu): 

- ćwiczenie ogólnorozwojowe przez 10 minut (wszystkie stawy czyli ruchomość 

głowy, barków, łokci, nadgarstków, paliczków, bioder, kolan, kostek) 

- dynamiczne skoki 10 serii po 1 powtórzeniu (skok dosiężny, maksymalny, jak 

najszybszy wyskok w górę obunóż) 

- plyometria 5 serie po 50 sekund (w pozycji stojącej jak najszybsze wejście i zejście 

na stopień)                                           

na zewnątrz (na powietrzu może być ogród, balkon, taras, przy otwartym oknie, a 

teraz możliwość parku i lasu itp..):             

mailto:m.bazylko@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=8ShgxsAr8I8
https://www.youtube.com/watch?v=NZvk24sVWtc
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/symetrie,oid,1836
https://youtu.be/JuFTXiN7Kf4
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9
https://sp26gd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/m_kawalec_sp26gdynia_pl/EYXgkFt9jwRMub88mt2Lg0MBl8fUqDmXaSAiLmhNL1UjIA?e=BrN5k9


- ćwiczenia rozciągające przez 15 minut (partie mięśniowe czyli brzuchate łydki, 

dwugłowe, czworogłowe, przywodziciele) 

- marsz 4 serie po 30 minut 

- bieg 4 serie po 25 minut 

 

pozdrawiam 😉 

Marek Leszczyński 

 

Dziewczęta, zadania w załączniku 😊 

 

 

doradztwo 

zawodowe 

Witajcie:-)) Wysyłam Wam propozycje różnych szkół. 

http://edukacja.gdynia.pl/gdynska-gielda-szkol-2020-

online/?fbclid=IwAR2gynZHE4PnZBX_duiskS4NioV3PVm7zYLlmRp28pJ3lNS4q

m_uru3GQOQ 

Gdyńska Giełda Szkół 2020 online 

Wybór dalszej drogi kształcenia:-) Miłego przeglądania;-)) 

 

 

:-))Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia doradców zawodowych, jutro jest taka 

możliwość do godz. 18 .Więcej szczegółów: 

 

 

http://edukacja.gdynia.pl/doradztwo-zawodowe-dla-mlodziezy-w-formie-zdalnej/ 

Pozdrawiam Was Ewa Róg😊 
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