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Informatyka Elzbieta 
Białek

Rozwiąż Krzyżówkę za zagadnień 
informatycznych

W Aplikacjai TEAMS/Kanał 
Informatyka Grupa I/Notatki - 
znajduje się instrukcja 
wykonania pracy. Wynik swojej 
pracy zapisz w swoim folderze 
plikach w tym samym kanale 
do 31 maja 2020 r.

https://teams.microsoft.
com/_#/school/notes/In
formatyka%20gr1?
threadId=19:
124e4193a76542669e
997fe71bdc63ea@thre
ad.tacv2&ctx=channel

godz. wychowawcza M. 
Watts magda.watts.
mw@gmail.com

podsumowanie wartości - tolerancja 
+ samoocena

wtorek, 13.00 - 
13.40, ZOOM

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

Zdania warunkowe typu 0 i I wtorek, 9.30 - 
10.10, ZOOM

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

Zdania warunkowe typu II i III karta pracy 1
środa, 9.30 - 10.10, 
ZOOM

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

Zdania warunkowe - zadania 
meszane - karty pracy

karta pracy 2
czwartek, 9.30 - 
10.10, ZOOM

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

Zdania warunkowe - zadania 
meszane - karty pracy

karta pracy 3 piątek, 12.15 - 
12.55, ZOOM

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

kartkówka - quizizz live - 
conditionals.

ZOOM - poniedziałek 
(1 czerwca) godz. 
12.00

https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/notes/Informatyka%20gr1?threadId=19:124e4193a76542669e997fe71bdc63ea@thread.tacv2&ctx=channel
https://drive.google.com/open?id=1PGDOo-cmW8-b5jokkQMdhdX8cF1RqO2m
https://drive.google.com/open?id=1q6Hhrq08xCRTEOO5AILo-iErvptXbUx7
https://drive.google.com/open?id=1vkgEJP0hP4oBtjVM8hAvNtKGG1OxIxvk
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geografia, Marek Karaś Pierwszą lekcję poświęcasz na 
powtórzenie. W ramach drugiej 
lekcji wykonujesz na ocenę Kahoot 
test Rozdział 5 i 6, deadline to 
wtorek, 26.05., godzina 17:00 - 
wydłużony zatem czaso 2h w 
stosunku do pierwotnej wersji. O 
17:00 musisz najpóźniej już 
skonczyć test! Zacznij zatem 
maksymalnie ok. 16:20. Jako nick 
wpisujesz swoje imię, pierwszą literę 
nazwiska oraz klasę, np. JacekS.7A. 
Test ma 13 pytań zamkniętych. 
Wchodzisz na stronę www.kahoot.it i 
wpisujesz GAME PIN: 09321739 lub 
wchodzisz za pomocą linku w 
komórce po prawej. Zwracaj uwagę 
na to, ile masz sekund na odpowiedź 
- przy każdym pytaniu wyświetla się 
licznik. MOŻESZ ZAGRAĆ TYLKO 
RAZ. Polecam na komputerze, bo na 
większym ekranie będzie lepiej 
widać mapki, załączniki do pytań. 
Powodzenia!

https://kahoot.
it/challenge/09321739
?challenge-
id=98cd1c3f-1081-
4276-b8ce-
b8cd41c3a277_15903
45534233

fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Energia potencjalna 
grawitacji. Przeczytaj z podręcznika 
strony 118-122. Na lekcji będziemy 
rozwiązywać zadania 1,2,3,4,5,6
/122 podręcznik. Do domu zeszyt 
ćwiczeń zadanie 1,2/62, zadanie 
3/63. Sprawdzimy na lekcji

środa, 13.30-14.10, 
ZOOM, zaproszenie wyślę 
przez dziennik

https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
https://kahoot.it/challenge/09321739?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590345534233
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fizyka Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

Temat: Energia kinetyczna. 
Przeczytaj z podręcznika strona 123-
126. Na lekcji będziemy 
rozwiązywać zdania z podręcznika 
1,2,3,4/126. Praca domowa zeszyt 
ćwiczeń 1,2/65. Sprawdzimy na 
lekcji.

piątek, 9.30-10.10, 
ZOOM,zaproszenie wyślę 
przez dziennik 
elektroniczny

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

25.05. Temat: Style funkcjonalne i 
styl popularnonaukowy - utrwalenie. 
Powtórz wiadomości o stylach 
funkcjonalnych. Poszukaj informacji 
o tekstach popularnonaukowych, 
zrób w zeszycie notatkę o cechach 
stylu popularnonaukowego i 
wykonaj test nr 19 na wsipnet.

https://www.wsipnet.
pl/

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

26.05. Temat: W poszukiwaniu 
odpowiednich słów. Cyrian Kamil 
Norwid "Ogólniki". Przed lekcją 
przeczytaj wiersz i wiadomości na 
stronie 149 w podręczniku. Sprawdź 
w słowniku języka polskiego, co 
znaczy słowo ogólniki. Zapisz w 
zeszycie.

wtorek, 12.00-12.40 
Teams

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

27.05. Temat: Pejzaż słowem 
malowany. Cyprian Kamil Norwid 
"Moja piosnka II". Przed lekcją 
przeczytaj wiersz i wiadomości na 
stronie 150-151 w podręczniku. 

środa, 11.00-11.40 Teams

https://www.wsipnet.pl/
https://www.wsipnet.pl/
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język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

28.05. Temat: Komiks jako tekst 
kultury. Zapoznaj się z tekstem i 
wiadomościami w podręczniku s. 81-
86. Wykonaj ustnie zadania 1,2,8,9
/86.  Zapisz w Wordzie i wyślij do 
mnie odpowiedzi do zadań: 3 i 4 s.
86. Udziel wyczerpujących 
odpowiedzi. Pamiętaj o starannym 
zapisie.

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

29.05. Temat: Zróżnicowanie 
języka. Zebranie i powtórzenie 
wiadomości. Powtórz zagadnienia: 
słownictwo ogólnonarodowe, 
słownictwo o ograniczonym zasięgu, 
sposoby wzbogacania słownictwa, 
homonimy i homofony, style 
funkcjonalne. Wykonaj w zeszycie 
ćwiczeń następujące ćwiczenia: 
4/181, 10/184, 14/185, 5 i 6/192. 
Sprawdź w rozwiązaniach 
poprawność swoich odpowiedzi.

W poniedziałek  1 
czerwca będzie można 
napisać poprawę 
sprawdzianu ze 
słowotwórstwa. Tym 
razem prześlę Wam test 
pocztą elektroniczną o 
godz. 10.00. Odsyłacie tą 
samą drogą po 45 
minutach pisania 
(dyslektycy po 60) + kilka 
minut na czynności 
techniczne. Poprawa jest 
dla chętnych, jak zawsze. 
Wszyscy, którzy nie pisali 
sprawdzianu w ierwszynm 
terminie, powinni napisać 
ten test.

religia https://drive.google.
com/file/d/1LQjkH9ejv
G3SPgriI3qT0UHwwvw
FENxw/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LQjkH9ejvG3SPgriI3qT0UHwwvwFENxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQjkH9ejvG3SPgriI3qT0UHwwvwFENxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQjkH9ejvG3SPgriI3qT0UHwwvwFENxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQjkH9ejvG3SPgriI3qT0UHwwvwFENxw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQjkH9ejvG3SPgriI3qT0UHwwvwFENxw/view?usp=sharing
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niemiecki,K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Analiza karty pracy(26.05)
/Was hast du am Montag-kartkówka 
(Forms)W tym tygodniu podczas 
lekcji online sprawdzamy kartę 
pracy z ubiegłego tygodnia, a 
następnie Waszym zadaniem jest 
wykonanie kartkówki i przesłanie jej 
do nauczyciela(należy kliknąć ikonkę 
przeslij)

Wasza kartkówka 
znajduje się na Teams 
w zakładce Zadania na 
kanale ogólnym.Tytuł:
Was hast du am 
Montag-kurze 
Kontrollarbeit

wtorek, g.11.45-12.00, 
Teams

chemia Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

26.05. -Wodorotlenek sodu i 
wodorotlenek potasu.  27.05. -
Wodorotlenek wapnia.Zrobić notatki 
do tych tematów -podręcznik str.
211-218

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przecztaj rozdziały 40 i 41; 2. 
odpowiedz pisemnie na pytania: 1,4
/225 oraz 1,3/230; 3. obejrzyj filmy 
(linki obok) 

https://www.youtube.
com/watch?
v=hisidMaOMiQ&featur
e=youtu.be
https://www.youtube.
com/watch?
v=eWV4gZ3H4kY&feat
ure=youtu.be

matematyka 25.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T:Działania na pierwiastkach. 
Korzystając z podręcznika str. 252 
wykonaj notatkę w zeszycie 
przedmiotowym. Zapisz twiedzenie 
dotyczące pierwiastka z iloczynu 
oraz piewiastka z ilorazu. Oglądnij 
filmy. Wykonaj zadania z 
podręcznika str. 253 zad. 1 -5.

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

https://www.youtube.
com/watch?v=M4rQwi_kID8

matematyka 27.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T:Działania na pierwiastkach. Lekcja on -line ZOOM 
godz: 14:45 - 15:15 
informacja zostanie 
przesłana przez dziennik.

https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eWV4gZ3H4kY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=i_ufcOstgvk
https://www.youtube.com/watch?v=i_ufcOstgvk
https://www.youtube.com/watch?v=i_ufcOstgvk
https://www.youtube.com/watch?v=M4rQwi_kID8
https://www.youtube.com/watch?v=M4rQwi_kID8


dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

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 11 25.05-29.05

matematyka 28.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Działania na pierwiastkach. 
Wykonaj zadania z podręcznika str. 
254 zad. 12, 13, 16. W przypadku 
trudności z rozwiązaniem zadań, 
nauczyciel po lekcji on - line wyśle 
rozwiązania.

matematyka 29.05 
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Praca konrolna - pierwiastki. 
Praca podlega ocenie. W piątek 
zostaną przesłane tresci zadań do 
rozwiązania na e-maila uczniowskie 
przez dziennik.

Informatyka Agnieszka 
Szałaj

Praca umieszczona jest w Zadaniach 
w MS Teams. Termin wysłania 
odpowiedzi 02.06. Proszę pracę 
odesłać do sprawdzenia też w 
folderze Zadania

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

Przygotuj się do krótkiego 
sprawdzianu, który umieszczony 
został w TEAMS, na kanale ogólnym, 
w zadaniach. Zostanie uaktywniony 
28.05. (czwartek), od godz. 
16.00 do 17.30. Pamiętaj, że 
możesz go zrobić tylko raz! Na 
spotkaniach online ćwiczymy dalej 
okresy warunkowe i omówimy tekst 
"El Grando the recycled dragon", str. 
106 w podręczniku.

 wtorek 26.05. godz. 
11.00-11.40 ZOOm, 
czwartek 28.05. godz. 
12.00-12.40 ZOOM, 
zaproszenia zostaną 
przesłane przez dziennik 
ekektroniczny.

Wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Temat: Moje marzenia - co pomoże 
mi je spełnić, co może zaburzyć. 
Wykonaj zadanie.

https://drive.google.
com/open?
id=1_eJUw8-
yhrGlUlCDWiwj4EhU6a
lD7kr0

https://drive.google.com/open?id=1_eJUw8-yhrGlUlCDWiwj4EhU6alD7kr0
https://drive.google.com/open?id=1_eJUw8-yhrGlUlCDWiwj4EhU6alD7kr0
https://drive.google.com/open?id=1_eJUw8-yhrGlUlCDWiwj4EhU6alD7kr0
https://drive.google.com/open?id=1_eJUw8-yhrGlUlCDWiwj4EhU6alD7kr0
https://drive.google.com/open?id=1_eJUw8-yhrGlUlCDWiwj4EhU6alD7kr0
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biologia Ewa Olkowska 
biologiasp363@gmail.
com

Temat: Obwodowy układ nerwowy. 
Odruchy. Zwróć uwagę na: 1) 
elementy obwodowego układu 
nerwowego 2) działanie łuku 
odruchowego 3) rodzaje odruchów. 
Wykonaj ćw. 1-4 / 92 - 93 i 
odeślij mi. 

Wykonaj obserwację odruchu 
kolanowego - instrukcja 
podręcznik str. 169 ( możesz 
użyć kantu dłoni). Prześlij mi 
rozwiązanie.

plastyka Małgorzata 
Korowajczuk - Ozga 
gozga363@gmail.com 
lub dziennik 
elektroniczny

Tydzień poświęcony uzupełnieniu 
wszelkich zaległych prac.

Dla sumiennych: dodatkowe 
propozycje prezentacji, prac 
plastycznych.
Tematy podane w ostatnich 
dwóch planerach.

Wf dziewczyny, Anna 
Mróz, 
annammmroz@gmail.
com

W tym tygoniu zapraszam do 
wykonania ćwiczeń z filmiku, który 
zamieszczam obok. Pamiętaj, żeby 
ćwiczyć w miarę swoich możliwości. 
Powodzenia! Przypominam osobom, 
które nie przesłały mi pracy z 
poprzedniego tygonia ( piramidy 
zdrowego żywienia), o nadrobieniu 
zaległości.

https://www.youtube.
com/watch?v=uWam-
Qrpumg

WF chłopcy, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com

Uwaga! W związku ze zbliżającym 
się okresem wystawiania ocen 
poniższe zadanie jest obowiązkowe i 
podlega ocenie. Samodzielnie 
zaplanuj i zrealizuj dowolną 
aktywność fizyczną trwającą 
minimum 40 minut. Udokumentuj 
swoją aktywność filmikiem bądź 
kilkoma zdjęciami a następnie 
prześlij pliki na adres nauczyciela.

https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg
https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg
https://www.youtube.com/watch?v=uWam-Qrpumg
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muzyka, Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Kartkówka-kahootówka: 06206093 https://kahoot.
it/challenge/06206093
?challenge-
id=f3a984f6-ed88-
45b2-8326-
521c6dbbaf63_159042
9172732

Przeczytaj strony 145-150 z 
podręcznika i posłuchaj przykładów 
muzycznych. Poszukaj nagrań 
wybitnych jazzmanów i jazzmanek 
wymienionych na str. 150

https://www.youtube.
com/watch?
v=VFzNT3Wszaw

Na plusa: wklej link do 
piosenki/utworu jednego z 
wykonawców wymienionych na 
stronie 150, który Ci sie 
spodobał. Napisz dlaczego 
spodobał Ci sie ten utwór.

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

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

Rozpoczynamy kolejny rozdział, 
temat: Wie heißt das auf Deutsch? 
Proszę zalogować się na wsipnet i 
wykonać zadania 1 i2 str. 56 w 
podręczniku, zadanie 2 prosze 
wykonać w zeszycie.

https://www.wsipnet.
pl/
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