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Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje online: dzień, 
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informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Informatyka Elżbieta 
Białek

Tworzenie strony WWW w HTML korzystając z dowlonego 
poradnika Webmastera 
odszukaj instrukcji 
wstawienia zdjęcia 
słonia na stronie 
utworzonej w html

Tomasz Borowski 
Wychowanie Fizyczne  
chłopcy 
borowskit95@gmail.com

Wzmacniamy aktywność sportową - 
marszobieg terenowy 45 min z 
ćwiczeniami : .30 brzuszków , 15 
pajacyków , 20 supermenów ,20 
pompek wykonujemy 2 serie ćwiczeń 
w czasie 2 przerw w marszobiegu po 
15 min , oraz po 30 min

kanał Yotube Tomasz 
Borowski z ćwiczeniami

MŚ w Piłce Noznej 1974 - 
Polska na Mistrzostwach  - 
https://www.youtube.
com/watch?v=9TOzpsi0pnw

Agnieszka Szałaj 
doradztwo zawodowe 

Rekrutacja Spotkanie w MS Teams, 
wtorek  godz.9.00

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtorek Temat: Załamanie światła, 
pryzmat, rodzaje soczewek. Film 
pozwoli Ci utrwalić wiedzę po lekcji.
Praca domowa zeszyt ćwiczeń strona 
87. Nie wysyłaj sprawdzimy na lekcji.

https://www.youtube.com/watch?
v=uDsvlJp2VaA

wtorek, g.11.30-12.10, 
ZOOM

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

czwartek Temat: Zdolność skupiająca 
soczewek, konstrukcje obrazów 
tworzonych przez soczewkę 
skupiającą. Obejrzyj film przed lekcją. 
Praca domowa zeszyt ćwiczeń strona 
91,92

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

czwartek, g.11.00-11.40, 
ZOOM

język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

2.06. Temat: Ponadczasowe wartości 
w literaturze - popularne motywy 
literackie. Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych. 

wtorek, 9.45-10.30 Teams

język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

2.06. Temat: Jan Kochanowski: 
fraszki, pieśni, treny. Rozwiązywanie 
zadań egzaminacyjnych.

wtorek, 10.30-11.15 Teams
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język polski Elżbieta 
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elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

3.06. Temat:Adam Mickiewicz: ballady, 
Dziady, Reduta Ordona. 
Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych.

środa, 9.00-9.45 Teams

język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

3.06. Temat: Aleksander Fredro 
"Zemsta". Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych.

środa, 9.45-10.30 Teams

język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

4.06. Temat: Rodzaje literackie. 
Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych.

czwartek, 9.00-9.45 Teams

język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

4.06. Temat: Środki artystyczne. 
Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych.

czwartek,12.00-12.45 
Teams

godzina z wychowawcą 
Elżbieta Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

Temat: Jeśli chcę, to potrafię. Ostatnie 
tygodnie uświadomiły Wam, jak wiele 
od Was zależy. Efekty pracy są już 
widoczne i dla wielu mogą być 
powodem do dumy. Zapamiętajcie na 
przyszłość, że każdy jest kowalem 
swojego losu. 

Możesz w formie plakatu 
przedstawić przemyślenia do 
dzisiejszego tematu, a może 
też rady dla innych.

geografia, Karaś Marek Temat: Środowisko przyrodnicze 
Arktyki i Antarktyki (str. 170-179). 
Co masz zrobić? 1. obejrzyj 2 filmiki - 
pierwszy o Arktyce, a drugi o 
Antarktyce (razem 18,5 minuty)- linki 
po prawej. 2. zrób ćwiczenia w 
zeszycie ćwiczeń - str. 80-82.

https://www.youtube.
com/watch?
v=p69YHClGszE

https://www.youtube.com/watch?v=p69YHClGszE
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po prawej link do drugiego filmiku 
(Antarktyka); za tydzień ZOOM i 
sprawdzanie ćwiczeń - link będzie 
przez dziennik, str. 71-82 - ostatnia 
szansa na plusy, ponieważ do 10.06. 
muszą być ostateczne oceny! Formuła 
taka jak ostatnio. Będę dawał szansę w 
pierwszej kolejności osobom, którym 
waha się ocena roczna.

https://www.youtube.
com/watch?
v=onBCb8lttwo

religia https://drive.google.
com/file/d/1mKKqNml3x
E5gimv0QojdpA2ZqN3N
XL1z/view?usp=sharing

biologia Ewa Olkowska Temat: Mechanizm ewolucji. Zwróć 
uwagę na: 1)proces powstawania 
nowych gatunków, 2) mechanizm 
doboru naturalnego i sztucznego

https://www.youtube.
com/watch?v=iHy5KJYvvrg

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj z podręcznika rozdziały: 
Kryzys wewnętrzny ZSRR oraz Upadek 
PRL i narodziny III RP; 2. Wykonaj 
pisemnie w zeszycie zadania 1,4/203 
oraz 1,2/208; 3. wykanaj test z 
podręcznika s. 196-198 i odpowiedzi 
prześlij mi do 8 czerwca.

Zadanie dodatkowe: wykonaj 
prezentację (multimedialną) o 
Władysławie Gomułce lub 
Edwardzie Gierku. 
Prezentacja ma zawierać 
maksymalnie 12 slajdów 
(proszę nie koiować całych 
życiorysów); całość ma 
zachęcac do obejrzenia 
(jakieś ciekawostki, quiz,
bibliografia - czyli z czego 
korzystaliście). Zadanie 
dodatkowe przyjmuję tylko do 
8 czerwca.

WOS Renata Krkaowska 
historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj rozdziały; Problemy 
współczesnego świata oraz Konflikty 
zbrojne na świecie; 2. wykonaj test z 
podręcznika s. 197-198 i prześlij 
odpowiedzi do 8 czerwca.

Przygotuj informacje ze 
świata z tygodnia (od 2.06-
7.06). Przypominam o 
podziale naa problemy nie 
dni. Całość maksymalnie 2 
strony A4. Zadanie 
dodatkowe przyjmuję tylko do 
8 czerwca.
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j. angielski gr 2, M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

test 5 - karta pracy obok, test środa, 12.30 - 13.10 (test), 
ZOOM, 

j. angielski gr 2, M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

układanie kolejności zdań - karta pracy 
z poprzedniego tygodnia. środa 13.15 - 13.55, ZOOM

j. angielski gr 2, M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

Quizizz live piątek - 9.00 - 9.40, ZOOM

niemiecki,K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Was darfs denn sein?-co ma 
być.Na tej lekcji po sprawdzeniu pracy 
domowej (zad 1-5 oraz 8 str 32 i 33 w 
ćwiczeniach) pracujemy z 
podręcznikiem-zad 1-4 str 27.W 
ramach pracy samodzielnej prosze 
wykonać zad.1-7 str 34 w zeszycie 
ćwiczeń.

e-desk-pearson.pl czawrtek, g.10.00-10.45,gr 
1, Teams

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

Revision of the passive voice. https://photos.app.goo.
gl/SQXPDNrJmcFSg5h98  

czwartek 13.00-13.40 
Zoom, zaproszenie wyślę 
przez dziennik 
elektroniczny

chemia Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

2.06-Sacharoza- podręcznik str.208-
211. Zapoznać się z materiałem. 
Zrobić w zeszycie notatkę BEZ 
ODSYŁANIA.

chemia Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

3.06 - Skrobia i celuloza-str.212-217. 
Zapoznać sięz materiałem. Notatka w 
zeszycie, bez odsyłania.

edukacja dla 
bezpieczeństwa, Tomasz 
Podgórski, edb202@o2.
pl, Vulcan

Temat: Apteczka pierwszej pomocy. 
Zapoznaj się z tematem w podręczniku 
s. 92-94. Notatka do zeszytu, bez 
odsyłania.

https://drive.google.com/open?id=1POixYKI3IUj42NB5p28xzGlL9JxPdMwb
http://e-desk-pearson.pl/
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matematyka 01.06 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Liczba Pi. Zapisz infromację na 
temat liczy pi z podręcznika str. 241. 
Pi=długość okręgu/długość średnicy. 
Liczb Pi nie jest liczbą wymierna, jej 
rozwinięcie dziesiętne jest 
nieskończone i nieokresowe. Oglądnij 
film. Rozwiąż zadania z pdręcznika str. 
243 zad. 1-4.  

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

Wszystkigo najlepszego z 
okazji Dnia Dziecka!.

matematyka 03.06 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Długość okręgu. Wykonaj rysunek z 
podręcznika str. 242 i zapisz 
informację na temat długości okręgu. 
Wykonaj zadania z podręcznika str. 
243 -  244 zad. 5  6, 7.

matematyka 04.06 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Długość okręgu - zadania. Rozwiąż 
zadania z podręcznika str. 244 zad. 8, 
9, 12, 13.

matematyka 05.06 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Pole koła. Wykonaj notatkę z 
podręcznka str. 247 na temat pola 
koła. Oglądnij film. Wykonaj zad. z 
podręcznika str. 248 zad. 1, 2. 

https://www.youtube.
com/watch?v=k-
04uoODF0g

matematyka 05.06 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Powtorzenie wiadomości przed 
egzaminem.

matematyka godz. 8:00-8:
30 ZOOM

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

W tym tygodniu widzimy/słyszymy się 
dwa razy. Zaczynamy kolejny rozdział 
w podręczniku, proszę zatem, aby 
każdy miał w czasie lekcji dostęp do 
podręcznika na e-desku

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

czwartek godz. 10:00, 
piątek godz. 10:00 MS 
Teams
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wychowanie fizyczne 
dziewcząt Agnieszka 
Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat:Omawiamy sposoby 
redukowania nadmiernego
stresu i radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny. Zadanie: link obok.

https://drive.google.
com/file/d/1qBCgTRfKu
mOHpd8VCXJFue_SJ-
qRPD8b/view?
usp=sharing

KARTA AKTYWNOŚCI 
KRÓLOWEJ- odeślij
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