
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

15.06 matematyka 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtórzenie wiadomości przed 
egzaminiem. Wytyczne do egazminu 
ósmoklasisty. Przypomnienie procedur. 

Powtórz wszystkie wzory 
matematyczne.

19.06 matematyka 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Pole koła. I. Pole pierścienia 
kołowego. P=Pi(R^2-r^2) gdzie: R-
promień zewnęrzny pierścienia r- 
promień wewnętrzny pierścienia. I. 
Rozwiąż zad. z podr. str. 250 zad. 12, 
13, 14.

https://www.youtube.
com/watch?
v=ah4uOGySiMk

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

Przejrzyj w podręczniku informacje nt. 
funkcjonowania III RP po 1989 roku

WOS Renata Krakowska 
historia.
krakowska@gmail.com

Przejrzyj w podręczniku informacje nt. 
funkcjonowania  Polski w strukturach 
UE

EDB, Tomasz Podgórski, 
Vulcan, edb2020@o2.pl

Temat: Bezpieczeństwo w czasie 
wakacji. Obejrzyj film i prezentację 
dostępne pod linkami. Zapamiętaj 
zasady.

Film "Bezpieczeństwo w 
czasie wakacji"              
Prezentacja

Dla zainteresowanych: 
obejrzyjcie prezentacje 
przygotowane przez Wasze 
koleżanki nt.: bezpiecznych 
wakacji w czasie pandemii.

https://drive.google.
com/file/d/1RrFgEK8xs
hu94J1WpaGItjQnzFV
XV8L9/view?
usp=sharing         
https://drive.google.
com/file/d/1J_p4ygD1_
4qJOKTtfRjCttwpAgX
QX5gH/view?
usp=sharing                 

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

Ćwiczenia typu egzaminacyjnego - 
powtórzenie .

wtorek 14.00-14.40 Zoom

Wychowanie Fizyczne  -
Tomasz Borowski  
borowskit95@gmail.com

Tydzień egzaminacyjny - aktywność 
służąca relaksowi poegzaminacyjnemu 
rower spacer ćwiczenia wterenie

j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Zapoznaj się ze słownictwem str. 18 w 
podręczniku, wykonaj zadanie 1, 2B 
oraz 3A, str. 18 podręcznik

https://www.pearson.
pl/jezyk-
niemiecki/katalog/rozwia
zania-cyfrowe/edesk/
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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

wychowanie fizyczne 
dziewczat Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat:Bezpieczne przebywanie na 
akwenach śródlądowych i uprawianie 
sportów wodnych. Zadanie: obejrzyj 
film z linka obok.

https://www.youtube.
com/watch?
v=knvWKHigb9U

religia zapoznaj się z tematem https://view.genial.
ly/5edf1a79722c7a0d87
de5a15/?
fbclid=IwAR3AWH6Gxgh
PI_XYPJucAAhuobsRpFa
Kaw-
yZA0nhR990u_pJclYPYIE
Mec

religia zapoznaj się z tematem https://drive.google.
com/file/d/1Yb9fkztWtM
413huWBFYupLOjYALKPf
6T/view?usp=sharing
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