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geografia, Marek Karaś Wykonujesz na ocenę Kahoot test 
Kanada + USA + Australia i Oceania, 
deadline to wtorek, 26.05., 
godzina 15:00 - wydłużony jeszcze o 
3h co do pierwotnej wersji. O 15:00 
musisz najpóźniej już skonczyć test! 
Zacznij zatem maksymalnie o 14:30. 
Jako nick wpisujesz swoje imię, 
pierwszą literę nazwiska oraz klasę, 
np. JacekB.8A. Test ma 20 pytań 
zamkniętych. Wchodzisz na stronę 
www.kahoot.it i wpisujesz GAME PIN: 
01933259 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 zrobić 
to na komputerze, a nie telefonie, bo 
wtedy będą większe mapy i rysunki. 
Powodzenia!

https://kahoot.
it/challenge/01933259?
challenge-id=98cd1c3f-
1081-4276-b8ce-
b8cd41c3a277_1590335
745829

Informatyka Elżbieta 
Białek

Tworzenie strony WWW w HTML 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%20grupa%
20I?threadId=19:
9e87acc2784f457189f
831261b0327a0@thre
ad.tacv2&ctx=channel

fizyka  Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtorek:Temat: Powtórzenie 
wiadomości "Drgania i fale" . Wykonaj 
test 1/156, test 2/158 z podręcznika. 
Przygotuj sie na czwartek z tego działu 
mogę pytać na ocenę. 

fizyka  Katarzyna 
Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

czwartek: Temat:Prostoliniowe 
rozchodzenie się światła. Po lekcji zrób 
zadanie 2,3/81 zeszyt ćwiczeń 
sprawdzimy na następnej lekcji

https://www.youtube.com/watch?
v=5D5asDYeEaQ

czwartek g.11.00-11.40, 
ZOOM, zaproszenie 
wyślę przez dziennik

https://kahoot.it/challenge/01933259?challenge-id=98cd1c3f-1081-4276-b8ce-b8cd41c3a277_1590335745829
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26.05. Temat: Słowotwórstwo - 
powtórzenie przed egzaminem. 
Powtórz przed lekcją ten dział 
gramatyki.

wtorek, 11.00-11.40 Teams

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

27.05. Temat: Powtórzenie przed 
egzaminem. Rozwiązywanie zadań 
egzaminacyjnych.

środa. 10.00-10.40 Teams

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

28.05. Temat: Style funkcjonalne i styl 
popularnonaukowy - powtórzenie do 
egzaminu. 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 do 1.06.

https://www.wsipnet.pl/

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

28.05. Temat: Interpretacja tekstu 
poetyckiego - przygotowanie do 
egzaminu. Powtórz pojęcia: rodzaje 
literackie, epitet, uosobienie, metafora, 
apostrofa, anafora, kontrast, paradoks, 
adresat wypowiedzi, budowa klamrowa 
wiersza, budowa regolarna i 
nieregularna wiersza. Wykonaj test nr  
na wsipnet do 1.06.

https://www.wsipnet.pl/

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

29.05. Temat: Kiedy życie można 
nazwać wartościowym? Zbigniew 
Herbert "Życiorys". Przeczytaj wiersz 
s. 230-231. Wykonaj ustnie zad.1-7 s.
231-232. Zaoznaj się z wiadomościami 
na temat życiorysu s. 193. Napisz swój 
życiorys. Zredaguj tekst w Wordzie, 
rozplanuj tekst na stronie A4, 
pamiętając o zasadach tworzenia tej 
formy wypowiedzi, stosowaniu stylu 
urzędowego. Wyślij jako załącznik 
pocztą elektroniczną.

https://www.wsipnet.pl/
https://www.wsipnet.pl/
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język polski Elżbieta 
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29.05. Czego nie dowiemy się o 
człowieku z urzędowego życiorysu? 
Wisława Szymborska "Pisanie 
życuiorysu". Przeczytaj wiersz s. 232. 
Wykonaj ustnie zadania 1-3 s.233. 
Napisz i wyślij do mnie dłuższą 
wypowiedź pisemną (min. 130 słów), 
w której odpowiesz na pytanie, czy 
zdaniem poetki dowiemy się prawdy o 
człowieku i co jest dla niego ważne z 
urzędowego życiorysu. Odwołaj się do 
wiersza i własnych przemyśleń.

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

Pokój, szacunek i tolerancja - ważne 
wartości w naszym życiu. Spróbujemy 
podsumować omawiane w tym roku 
wartości, ich znaczenie w naszym 
codziennym życiu. Samoocena 
zachowania.

Wykonaj plakat ilustrujący 
przemyślenia wynikające z 
tematu dzisiejszych zajęć.

religia https://drive.google.
com/file/d/1nsj6rKbTOqf
9UWLRPWn6qGkyZPkDki
ND/view?usp=sharing

niemiecki,K.Gawlicka,
kasia7363@gmail.com

Thema:Wir essen gemeinsam.-jemy 
wspólnie.Proszę przepisać do zeszytu 
nowe słownictwo z zakresu 
Lebensmittel(produkty spożywcze) z 
podręcznika (zad 1a str 26) i wyjaśnić 
ich znaczenie z pomocą słownika, a 
nastepnie pogrupować wg.kategorii-
zad 2 str 26 podręcznik.Na lekcji online 
w czwartek pracujemy z tym 
słownictwem, czyli zad 3-5 str 26-
podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń str 32

czwartek, g.9.00-9.45 
Teams

https://drive.google.com/file/d/1nsj6rKbTOqf9UWLRPWn6qGkyZPkDkiND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsj6rKbTOqf9UWLRPWn6qGkyZPkDkiND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsj6rKbTOqf9UWLRPWn6qGkyZPkDkiND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nsj6rKbTOqf9UWLRPWn6qGkyZPkDkiND/view?usp=sharing
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chemia Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

26.05-Zrobić pracę "Tłuszcze, białka" i 
odesłać odpowiedzi do 27.05                                  
1.Tłuszcze możemy podzielić 
(wszystkie podziały) na:…………
2.W skład  tłuszczów  wchodzą 
następujące pierwiastki:………….
3.Białka powstają  z ………………..
4.Dokończ zapis:                                   
kwasy tłuszczowe + glicerol 
………+………
 5/2.Napisz, co to jest (definicja):
a)koagulacja.
b) wysalanie białek
6./2 Uzupełnij:
a)Jeśli mam udowodnić próbą 
ksantoproteinową, że w danej próbce 
jest białko, to 
dodam.................................... 
Gdy jest białko, to 
zaobserwuję……………………………………..
b)Aby odróżnić tłuszcz zwierzęcy od 
roślinnego, do próbek  dodam 
....................................
Dla roślinnego zaobserwuję     

chemia Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

26,27.05-Sacharydy. Glukoza i 
fruktoza. Zrobić notatki do tych 
tematów.

Historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj tematy: Rewolucja 
Solidarności 1980-81; Stan wojenny w 
Polsce 2. wykonaj pisemnie zadania: 
2/188 oraz 1,2/192; 3. obejrzyj film 
(link obok)

https://gwo.pl/historia-
na-ekranie-stan-
wojenny-p4710

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

https://gwo.pl/historia-na-ekranie-stan-wojenny-p4710
https://gwo.pl/historia-na-ekranie-stan-wojenny-p4710
https://gwo.pl/historia-na-ekranie-stan-wojenny-p4710
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WOS Renata Krakowska 
historia.
krakowska@gmail.com

1. Przeczytaj temat: Polska w Unii 
Europejskiej; 2. wykonaj pisemnie 
zadanie 2/183; 3. przygotuj i wyślij 
prezentację o Unii Europejskiej (max 
12 slajdów (nie przeładowanych 
tekstem); informacje o etapach 
powstawania UE; kiedy i jakie państwo 
przystąpiło do UE oraz ogólne 
założenia UE). Pracę należy przesłać 
do 1 czerwca.

Agnieszka Szałaj             
doradztwo zawodowe

doradztwo zawodowe, logowanie do 
systemu rekrutacji

Spotkanie w MS Teams 
26.05 godzina 9.00-9-45

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

Zostaw wolne miejsce w zeszycie 
przedmiotowym na omówienie i 
poprawę sprawdzianu. Następnie, 
wykonaj zakładkę, zapisz tytuł nowego 
działu. KOŁA i OKRĘGI.T: Styczna do 
okręgu. Przpomnij sobie definicie koła, 
okręgu jak również pojęcia: promień, 
cięciwa, średnica, łuk, półkole, 
półokrąg. Oglądnij film. W oparciu o 
podręcznik wykonaj notatkę w 
zeszycie. Zapisz pod tematem. Styczna 
do okręgu. Wykonaj rysunki z 
podręcznika str. 234 i zapisz 
informacje o stycznej. Wykonaj 
zadania z podręcznika str. 235 zad. 1, 
2, 3.

https://www.youtube.
com/watch?
v=ClLs2iQAiRY

Zad.1/235 a) proste 
równoległe i okrag moga 
miec: 4 punkty wspólne, 3 
unkty wspólne, 2 punty 
wspólne, jeden punkt 
wspólny lub wcale. b) proste 
przecinające się i okrąg 
mogą miec cztery punkty 
wspólne, trzy, dwa punkty 
wspólne, jeden punt 
wspólny lub wcale. Proste 
prostopadłe przez analogię.

Zad.2/235a) 10 punktów 
wspólnych b)3 pnktyy 
wspólne c)brak punktów 
wspólnych.

Zad3/235 )5cm=50mm 
50mm:8mm=6,25 czyli 
6+6=12 oraz 6+6=12 
czyli 24 punktach b)
3cm=30mm 30mm:
8mm=3,75 gdy środek 
okręgu o promieniu 
3cm leży na linii kartki, 
to okrąg podzieli na 16 
razy. Środek okręgu o 
promieniu r=3cm gdy 
będzie leżał 5mm od 
dolnej lini bedzie 
przecinał 14 razy.

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

T: Styczna do okręgu. Na podstawie 
odrecznika rozwiąż zadania str. 235 - 
236 zad, 4, 5, 6, 7, 8.

https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
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matematyka 28.05.
Jadwiga Strzelecka-
Włodarz kontakt: 
jadwiga.strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Wzajemne położenie dwóch 
okręgów. Wykonaj rysunki okręgów z 
podręcznika str. 238 oraz zapisz 
informację o prostej stycznej do 
okręgów. Oglądnij film, zapisz warunki 
okręgów. Zapisz warunki z pierwszego 
filmu lub warunki z drugiego filmu. 
Wykonaj zadania z podręcznika str. 
239 zad. 1-2. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=GQaMRWx1K-k

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

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

T: Wzajemne położenie dwóch 
okręgów. Wykonaj zadania z 
podręcznika str. 239 zad. 3, 4, 5, 6. 

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

Powtórzenie do egzaminu. Rozwiąż 
zadania z arkusza III. Zadania zostaną 
przesłane na e-maila.  

Lekcja on - line ZOOM 
godz. 8:00-8:45 informacja 
zostanie wysłana przez 
dziennik.

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

Proszę wykonać ćwiczenia znajdujące 
się w linku obok, gdyż stanowią one 
powtórzenie: Question Tags, Reported 
speech, Time clauses with future 
meaning, comparative and superlative 
of adjectives and adverbs 
(stopniowanie przymiotników i 
przysłówków). Odpowiedzi sprawdzimy 
na lekcji online, powtórzymy 
wiadomości na podane tematy.

https://photos.app.goo.
gl/AkQRLAAwBphb8wtP7

28.05.(czwartek) godz. 
13.00-13.40 lekcja online w 
ZOOM, zaproszenie będzie 
przesłane poprzez dziennik 
elektroniczny.

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

Temat: Bezpieczeństwo Polski w 
stosunkach międzynarodowych. 
Zapoznaj się z tematem w podręczniku 
s. 13-18.

Dla chętnych uczniów na 
ocenę celującą: obejrzyj film - 
prezentację. Odpowiedz 
pisemnie (wyczerpująco) na  
trzy wybrane pytania, które 
znajdują się na końcu 
prezentacji. Omiń zadanie 
domowe. Termin: do 
01.06.20.

Polityczne i militarne 
warunki 
bezpieczeństwa 
państwa.

https://www.youtube.com/watch?v=GQaMRWx1K-k
https://www.youtube.com/watch?v=GQaMRWx1K-k
https://www.youtube.com/watch?v=GQaMRWx1K-k
https://www.youtube.com/watch?v=TKWHnMFMEMg
https://www.youtube.com/watch?v=TKWHnMFMEMg
https://www.youtube.com/watch?v=TKWHnMFMEMg
https://photos.app.goo.gl/AkQRLAAwBphb8wtP7
https://photos.app.goo.gl/AkQRLAAwBphb8wtP7
https://www.youtube.com/watch?v=vS0kQkN84uk
https://www.youtube.com/watch?v=vS0kQkN84uk
https://www.youtube.com/watch?v=vS0kQkN84uk
https://www.youtube.com/watch?v=vS0kQkN84uk
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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-
yhrGlUlCDWiwj4EhU6alD
7kr0

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Temat: Ewolucja i jej dowody.  Zwróć 
uwagę na: 1)istotę procesu ewolucji 
organizmów 2) pośrednie i 
bezpośrednie dowody ewolucji. Zaloguj 
się na epodręczniki i wykonaj zadania

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

Tak jak w poprzednim tygodniu 
kontynuujemy prezentacje online. 

ZOOM - wtorek (10.15 - 
10.55), środa (10.45 - 
11.25), czwartek (10.15 - 
10.55), piątek (10.15 - 
10.55)

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

karta pracy - układanie fragmentów 
zdań 

układanie fragmentów 
zdań  - karta pracy

poniedziałek 1 czerwca 
godz. 11.00 - 11.40 ZOOM

Wych. fiz. dziewcząt 
Agnieszka Sławińska 
aslawinska363@gmail.
com

Temat: Zapobieganie nałogom. 
Zadanie: zapoznaj się z informacjami 
na temat szkodliwości palenia. Rozwiąż 
krzyźówkę- zadanie zamieszczone w 
TEAMS. 

KARTA AKTYWNOŚCI 
KRÓLOWEJ- odeślij. 

Wychowanie Fizyczne 
chopcy Tomasz Borowski       
borowskit95@gmail.com

Cwiczenia w terenie - na "dworze"  
jeżeli warunki pogodowe będą 
sprzyjające proszę o aktywność 
fizyczna na boiskach osiedlowych oraz 
siłowniach i lesie - rower jest 
doskonałą formą aktywnego spędzania 
wolnego czasu dlatego w tym tygodniu 
wykonujemy : 25 pompek , 15 
przysiadów ,50 brzuszków, 12 
komandosów oprócz tego zalecamy 
marszobiegi terenowe oraz rajdy 
rowerowe np .po lesie Bemowo z 
ćwiczeniami na "leźnych siłowniach"

youtube Tomasz 
Borowski

IO Moskwa 1980  https:
//www.youtube.com/watch?
v=WUQzYG76aA0

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=1DD0KDoW8xf0qXsl02kpzPz8chmfeoSL2
https://drive.google.com/open?id=1DD0KDoW8xf0qXsl02kpzPz8chmfeoSL2


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 11 25.05-29.05

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

W tym tygodniu piszemy test. Link do 
testu podam w środę. W tym tygodniu 
nie będzie lekcji online, zobaczymy się 
za tydzień dwa razy

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

Dla chętnych, po raz kolejny, 
lekkie, łatwe i przyjemne 
ćwiczenia

https://niemiecki.ang.
pl/cwiczenia/607/czaso
wniki-rozdzielnie-
zlozone

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/607/czasowniki-rozdzielnie-zlozone
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/607/czasowniki-rozdzielnie-zlozone
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/607/czasowniki-rozdzielnie-zlozone
https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/607/czasowniki-rozdzielnie-zlozone

