
m dla klasy 8a wychowawczyni: Elżbieta Dębska

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 13 8-10 czerw
ca

fizyka Temat: Wady wzroku  wtorek g.11.00-11.40, 
ZOOM

fizyka Temat: Prawo odbicia, rodzaje 
zwierciadeł

środa, g. 10.00-10.40, 
ZOOM

język polski Elżbieta 
Dębska

9.06. Temat: Literatura czasu wojny i 
okupacji. Powtórzenie do egzaminu.

wtorek, 10.00-10.45 Teams

język polski Elżbieta 
Dębska

10.06. Temat: Analiza i interpretacja 
tekstu poetyckiego. Powtórzenie do 
egzaminu.

środa, 9.00-9.45 Teams

godzina z wychowawcą 
Elżbieta Dębska

Temat: Świadomie wybieram zdrowy 
styl życia.

środa, 8.30-9.00 Teams

geografia, Karaś Marek Sprawdzanie ćwiczeń na lekcji 
ZOOMowej -> od 71 do 82 strony

wtorek, ZOOM, 9:00-9:45

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdziały: Jesień narodów 
oraz Rozpad ZSRR, Czechosłowacji i 
Jugosławi; 2. obejrzyj film (link obok); 

https://gwo.pl/jesien-
narodow-p4728

WOS Renata Krakowska 
historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj z działu VI rozdział 5; 2.
Wykonaj pisemnie pytanie 8/195 
Odpowiedź umieść w swoim folderze 
na kanale wos na TEAMS.

religia https://drive.google.
com/file/d/1TySVoy35zb
lownlMqdxB_jAAdf65ujA
o/view?usp=sharing

https://view.genial.
ly/5ed788fcbacf2c0da6
55722a/presentation-
boze-cialo?
fbclid=IwAR0s8tuQEu
W-Yso3NsIrd3D-
KJLwbrqJYnnjJhB73iZ
4eL9Vmho-DT_6zWM

Agnieszka Szałaj     
doradztwo zawodowe

System Rekrutacji online Teams g.11.00-11.30 - 
środa 

Agnieszka Szałaj 
Elżbieta Białek            
informatyka

Wykonaj ozdobny napis https://wordart.com/create

j.niemiecki, K.Gawlicka Thema:W-Fragen-Festigung.Wykonaj 
zadania znajdujące się w linku.Dzięki 
nim utrwalisz zaimki pytające

https://niemiecki.ang.
pl/cwiczenia/513/zaimek-pytajacy
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chemia M.Mańska 9.06-Skrobia i celuloza. Zapoznać się z 
materiałem podręcznik str.212-217 
notatka w zeszycie

chemia M.Mańska 10.06 Podsumowanie -Substancje o 
znaczeniu biol. Zrób w zeszycie test 
str. 220 (z.5-dla chętnych)

edukacja dla 
bezpieczeństwa, Tomasz 
Podgórski, Vulcan, 
edb2020@o2.pl

Temat: Komunikacja interpersonalna w 
trosce o zdrowie. Proszę zapoznać się z 
tematem z podręcznika s. 138-145 
oraz obejrzeć do tematu dołączone 
linki.

Komunikacja werbalna i 
niewerbalna,    Zasady 
dobrej komunikacji,     
Negocjacje

Obejrzyjcie prezentację 
przygotowaną przez Waszą 
koleżankę pt.: Jak zachować 
bezpieczeństwo w czasie 
wakacji podczas pandemii? 

Prezentacja

Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Marszobieg terenowy z 
wykorzystaniem roweru np. do lasu na 
Bemowie tam 20 minut biegu 2-3 serie 
ćwiczeń fizycznych pompki ,przysiady 
brzuszki , drążki [kto jest w stanie] 
poręcze .  Dbamy o kondycje fizyczną.

kanał youtube - Tomasz 
Borowski

Seul 1988 medaliści - 
https://www.youtube.
com/watch?
v=pLeXQhUs_EU

08.06 matematyka 
Jagwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: jadiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Pole koła. Uczniowie rozwiązują 
zadania z podręcnika str. 248 zad. 3, 
zad. 4, zad. 5.

10.06 matematyka 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Pole koła. Uczniowie rozwiązują 
zadania z podręcnika str. 248-249 zad. 
6, 8, 9.

biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Temat: Pochodzenie człowieka. 
Podręcznik str. 65-72. Zwróć uwagę 
na: 1)podobieństwa i różnicę między 
człowiekiem a małpami 
człekokształtynymi 2) przebieg 
ewolucji człowieka.

j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Wykonaj ćwiczenia z linku obok, 
sprawdzimy je na lekcji w aplikacji 
Zoom, w środę.

https://photos.app.goo.
gl/HzSjGp7bW8Bb7B5r8

środa, 13.00-13.40 Zoom, 
zaproszenie wyślę 
poprzez dziennik 
elektroniczny.

https://drive.google.com/file/d/1RrFgEK8xshu94J1WpaGItjQnzFVXV8L9/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/HzSjGp7bW8Bb7B5r8
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j. niemiecki,Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Zrób kartę pracy. Na pytania 
odpowiedz pełnym zdaniem. 
Uzupełnioną kartę prześlij na maila.

https://sp363-my.
sharepoint.com/:w:
/g/personal/madamczyk
_sp363_onmicrosoft_co
m1/Ec5g5dgwQylLkQMR
_l5-
Fv8BW7Ro_mX2JjutVOS
g5CuYZg?e=GKiHDT

j. angielski M. Watts, 
magda.watts.
mw@gmail.com

Omówienie testów nr 4 i 5. (lekcja nr 
1), test nr 6 - słuchanie. Po teście jak 
zawsze całość przesyłacie na adres 
email. (test ósmy przesłałam przez one 
drive w dzienniku elektronicznym. 

test 6 Wtorek, lekcja nr 1 - 12.00, 
lekcja nr 2 - 12.45, ZOOM

j. angielski M. Watts, 
magda.watts.
mw@gmail.com

Omówienie testu nr 6. środa, godz. 12.00 - 12.40, 
ZOOM
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