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

Zrób ćwiczenia w naszej klasie na 
wsipnet, prace proszę na maila lub na 
tablicę w wsipnet

https://www.wsipnet.pl/

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

27.04.2020 Temat: Wyrazy złożone: 
złożenia, zrosty, zestawienia. Przeczytaj 
w podręczniku wiadomości (s.296), 
obejrzyj film (link obok) i zrób w zeszycie 
notatkę. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5, 7 s.124-126.

https://www.youtube.
com/watch?
v=UkYW9KMLaWs

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

28.04. Temat: Wyrazy złożone - 
ćwiczenia utrwalające. Swoje dzisiejsze 
zadania zapisz w jednym pliku Word i 
wyślij do mnie: 1. ćw. 6/127 (z zeszytu 
ćwiczeń). 2. Wyobraż sobie, że spotkałeś 
mieszkańca innej planety. Opisz go, 
używając co najmniej po dwa zrosty, 
złożenia i zestawienia. Zaznacz je w 
tekście, a pod tekstem umieść kolorową 
legendę, np. zrosty, zestawienia, 
złożenia. Pamiętaj o poprawności zapisu 
(język, ortografia i interpunkcja).

Praca do kroniki szkolnej: Zrób zdjęcia 
swojej pracy zdalnej (zabawne, 
intrygujące lub do bólu prawdziwe), 
miejsca pracy, siebie przy pracy, 
porządku lub chaosu itd. Napisz kilka 
zdań relacji, zapisz emocje. Możesz 
zrobić składankę kilku zdjęć z 
komentarzem - pomysły do wyboru. 
Zdjęcia prześlij jako pliki jpg. Tekst w 
Wordzie.

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

29.04. Temat: Skróty.  Przeczytaj w 
podręczniku wiadomości (s.309), obejrzyj 
film (link obok) i zrób w zeszycie notatkę. 
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 
1, 2, 3, 4, 5 s.130-132.

https://www.youtube.
com/watch?v=o8KJY2Y-
lLI

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

30.04. Temat: Skrótowce. Przeczytaj w 
podręczniku wiadomości (s.309-310), 
obejrzyj film (link obok) i zrób w zeszycie 
notatkę. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5 s.128-129. Na 4.05. 
zaplanowałam powtórzenie wiadomości 
ze słowotwórstwa, a od 5.05. omawiamy 
"Latarnika".

https://www.youtube.
com/watch?
v=PVcEnLzyh3I

Napisz opowiadanie, którego miejscem 
akcji uczynisz fikcyjne miasto z roku 
3030. Wymyśl skrótowce utworzone od 
nazw instytucji działających w mieście. 
Pamiętaj o poprawności ortograficznej i 
interpunkcyjnej. Tekst jako plik Word 
wyślij do mnie.

https://www.wsipnet.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=UkYW9KMLaWs
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geografia, Marek Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Lekcja 1: Turystyka (str. 153-157) - 
obejrzyj filmik (14 minut) -> link obok, a 
następnie zrób ćwiczenia w zeszycie 
ćwiczeń (strony 95-97). Potem wykonaj 
zadanie w wierszu poniżej.

https://www.youtube.
com/watch?
v=F4RyDJvSNPI

Wykonaj zadanie interaktywne - obiekty z 
listy UNESCO w Polsce. Musisz je znać - 
zarówno ze zdjęć jak i umieć je 
pokazywać na mapie Polski!;-) Link obok.

https://learningapps.
org/view9722647

Lekcja 2: Handel (str. 158-160) - obejrzyj 
filmik -> link obok, 10 minut; następnie 
zrób ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 
(strony 98-99). Koniec.

https://www.youtube.
com/watch?
v=V593Fj2BbUA

Historia Renata Krakowska 
dziennik elektroniczny 
historia.krakowska@gmail.
com

1. zaloguj się na platformę e-podręczniki 
(przeczytaj i wykonaj ćwiczenia tam 
zamieszczone) 2. Przeczytaj rozdział 35 i 
odpowiedz na pytania 1 i 3/192 w 
zeszycie

1. obejrzyj film :Konstytucja 3 Maja (zbliża 
się święto) 2. Przygotuj kilka kotylionów, 
flag, orłów wykonanych dowolną techniką, 
udekoruj okna w swoim mieszkaniu/pokju, 
zrób zdjęcie swojej dekoracji i przyślij 
zdjęcie do piątku.

https://gwo.
pl/konstytucja-3-maja-
p4611

niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Zarejestruj się na Quizizz pod własnym 
imieniem, nazwiskiem i klasą. Będziesz 
miał do wykonania quiz, który jest na 
ocenę-Kapitel 4-meine Familie
 Użyj kodu 567034. Quiz będzie ważny 
przez trzy dni(do czwartku 30.04), 
możesz go wykonać tylko raz. Pamiętaj 
by się najpierw  zastanowić, zanim 
podasz  poprawne rozwiązanie. Toi,toi, toi 
!:)

quizizz.com
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niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Wie heisst das auf Deutsch?Jak 
to się nazywa po niemiecku?Na tej lekcji 
nauczysz się kolorów i nazw kilku 
przedmiotów codziennego użytku, oraz 
zapoznasz się z ciekawostkami  
dotyczącymi szkolnictwa w Niemczech.
Pracujesz z podręcznikiem.Przeczytaj 
ciekawostki ze str 55, a nastepnie 
wykonaj zadania 2-6 str 56/57.

wsipnet.pl

http://wsipnet.pl
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chemia Małgorzata Mańska Rozpuszczalność substancji w wodzie 2h  
28-29.04
Podręcznik rozdział 31- zapoznać się.
 Wyjaśnienie -Oś X – temperatura, a na 
osi Y odczytujemy rozpuszczalność 
substancji w g/100g wody. 
Dla gazów – kolor wykresu-> taki sam 
kolor osi Y (bo są trzy)
Zobacz interaktywne krzywe 
rozpuszczalności docwiczenia.pl 
kodC7ZZ2D-możesz z nich korzystać i z 
wykresów w podręczniku.
I)Zrób notatkę w zeszycie BEZ 
ODSYŁANIA DO NAUCZYCIELA:
1) Co to jest rozpuszczalność. 2) Od 
czego ona zależy? 3) Co to jest krzywa 
rozpuszczalności?
II) Wyjaśnienie -Oś X – temperatura, a na 
osi Y odczytujemy rozpuszczalność 
substancji w g/100g wody.
Dla gazów – kolor wykresu-> taki sam 
kolor osi Y (bo są trzy)
Zobacz interaktywne krzywe 
rozpuszczalności docwiczenia.pl 
kodC7ZZ2D
III) Zrób zadania 2,3,4  ze str.183 BEZ 
ODSYŁANIA –odp. Str.240 ( wyniki Twoje 
mogą się trochę różnić- i to będzie 
dobrze, bo zależy to od dokładności 
odczytu) 

czak https://drive.google.
com/open?
id=1r9QvZYWT577J-
YiQHaiDvFOvR8p7QzQQ

https://drive.google.com/open?id=1r9QvZYWT577J-YiQHaiDvFOvR8p7QzQQ
https://drive.google.com/open?id=1r9QvZYWT577J-YiQHaiDvFOvR8p7QzQQ
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fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

wtorek: Temat: Izolatory i przewodniki. 
Przeczytaj  z podręcznika 176-179. 
przepisz do zeszytu podsumowanie , 
które jest na stronie 179. Zrób zadanie 
1,2 /179- podręcznik oraz doświadczenie, 
które przeslij do mie na maila  w jednym 
pliku do 30.04. Po majówce piszemy 
sprawdzian z Dynamiki, który mieliśmy 
pisać w marcu.

https://drive.google.
com/file/d/1I2gWQuMikPz
pG6G_FMHZwWFsP6EIY
Yey/view?usp=sharing

fizyka Katarzyna Kończak 
konczakatarzyna@gmail.
com

środa: Piszemy kartkówkę z tematów .1. 
Cząsteczki str154-156 (podręcznik), 2. 
Stany skupienia materiistr158-161
(podręcznik), 3. Temperatura, a enrgia 
str163-1666 (podręcznik)4. Ceipło 
właściwe substancji str 168-170. Przez 
dziennik elektroniczny otrzymasz link do 
testu logujesz się pod swoim imieniem i 
nazwiskiem Pamietaj!  test rozwiązujesz 
tylko raz. Masz ograniczony czas na 
rozwiązanie testu. Czas na wykonanie 
testu do 30 kwietnia do godziny 22 po tym 
czasie test będzie niedostępny. 
Powodzenia:)

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

T: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych 
podstawach - zadania. Dla przypomnienia 
ogladnij filmy. Uczniowie w zeszytach 
przedmiotowych wykonują zadania z 
podręcznika str. 226 - 227 zad. 5, 6, 7, 9.

https://www.youtube.
com/watch?
v=nK6ECSruBXw

https://www.youtube.com/watch?
v=641OY0AjKio

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

T:Potęgowanie potęgi. Uczniowie 
zapisują temat w zeszytach 
przedmiotowych. Zapis notatki dostępny 
pod linkiem do zadań podstawowych. 
Oglądnij film. Rozwiąż zadana z podr. str. 
229 zad. 1-4. 

https://drive.google.
com/file/d/184QigTNSDG
H-
FK__rvnEJOblB0GlARqK/
view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?
v=ehmD2pVfuk4

https://drive.google.com/file/d/1I2gWQuMikPzpG6G_FMHZwWFsP6EIYYey/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1I2gWQuMikPzpG6G_FMHZwWFsP6EIYYey/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/184QigTNSDGH-FK__rvnEJOblB0GlARqK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4
https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4


dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

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

T: Praca pisemna zdalna - podlega 
ocenie. Dnia 30.04 otrzymacie na e-maila 
zadania do rozwiązania z zakresu potęga 
o wykładniku naturalnym, iloczyn i iloraz 
potęg o jednakowych podstawach. Tak, 
jak poprzednio pracę należy rozwiązać i 
wysłać do nauczyciela na ocenę. 
Szczegóły będa opisane w e-mailu.

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

"Save Mother Earth" - to temat 
lapbooka, jaki masz wykonać i przesłać 
zdjęcia na maila do 04.05. Lapbook musi 
zawierać elementy dotyczące problemów 
i zagrożeń w środowisku naturalnym oraz 
sposobów ich ograniczania. Wykorzystaj 
ostatnio poznane słownictwo.

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363gmail.com

Pracuj przez 2 tygodnie.  Wykonaj 
ćwiczenia Narządy zmysłu w zeszycie 
ćwiczeń do str.103 ( bez łatwo sprawdzić 
str.101).  Po tym czasie zrobimy sobie 
test z narządów zmysłu. Skup się na: 
aparacie ochronym oka, budowie oka i 
funkcji elementów budowy oka; budowie 
ucha i funkcji elementów ucha;   roli 
zmysłów powonienia, smaku i dotyku; 
chorobach i higienie.

 Narządy zmysłu. W zeszycie ćwiczeń: 
łatwo sprawdzić Badanie zdolności 
określania źródła dźwięku  str.101,  
doświadczenie biologiczne str.104

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363gmail.com

oko https://youtu.
be/UlhFjr_6hXY

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363gmail.com

ucho https://youtu.
be/rc2bohYg_NY

https://youtu.be/UlhFjr_6hXY
https://youtu.be/UlhFjr_6hXY
https://youtu.be/rc2bohYg_NY
https://youtu.be/rc2bohYg_NY
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religia scenariusz lekcji w linku https://drive.google.
com/file/d/1IXXZEWoFOY
PhQuE4AAAb5I8eexDO4
Vgm/view?usp=sharing

https://view.genial.
ly/5ea45330075c7c0dc
00b4981/horizontal-
infographic-timeline-
biblia-skarb-w-zasiegu-
reki?
fbclid=IwAR3WOVvnRf
iyE6-RaFj-
GZlOUQUALDJfgd7dS
JV543BjCU1Kngh4g1
wQKNc

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

Proszę dokończyć zadania z 
poprzedniego tygodnia i niektórzy 
uczniowie muszą wykonać wcześniejsze 
prace. 

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

Kartkówka PAST SIMPLE vs PRESENT 
PERFECT. Piszemy ją "na żywo" 
podczas lekcji przez ZOOM 30 kwietnia 
o godz. 11.00. Pamiętaj, abyś do 
czwartku zarejestrował się na quizizz.com 
- pod własnym imieniem i nazwiskiem. W 
czasie lekcji na zoom wchodzimy przez 
telefon lub na komputerze (w drugim 
oknie) na stronę quizizz. Ja rozpoczynam 
grę a wy wypełniacie test.

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

Przeczytaj z podręcznika tekst FINDING 
YOUR ROOTS str 88 i wykonaj zadania 
2,3,4.

https://drive.google.com/file/d/1IXXZEWoFOYPhQuE4AAAb5I8eexDO4Vgm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IXXZEWoFOYPhQuE4AAAb5I8eexDO4Vgm/view?usp=sharing
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https://view.genial.ly/5ea45330075c7c0dc00b4981/horizontal-infographic-timeline-biblia-skarb-w-zasiegu-reki?fbclid=IwAR3WOVvnRfiyE6-RaFj-GZlOUQUALDJfgd7dSJV543BjCU1Kngh4g1wQKNc
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https://view.genial.ly/5ea45330075c7c0dc00b4981/horizontal-infographic-timeline-biblia-skarb-w-zasiegu-reki?fbclid=IwAR3WOVvnRfiyE6-RaFj-GZlOUQUALDJfgd7dSJV543BjCU1Kngh4g1wQKNc
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dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

W-F chłopcy A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail.
com

Krzyżówka "na sportowo" :)
Temat: Rozwijamy kreatywność w nowej 
sytuacji.
Wejdź w podany link i spróbuj rozwiązać 
krzyżówkę.
Klikaj w dowolną kratkę krzyżówki, a na 
górze ekranu wyświetlą się podpowiedzi 
do wybranych haseł. Zrób screen ekranu 
lub zdjęcie krzyżówki i wyślij na adres e-
mail nauczyciela. 

https://learningapps.
org/view9733106

Wf dziewczyny, Anna Mróz, 
annammmroz@gmail.com

W tym tygodniu Waszym zadniem będzie 
nauka mierzenia tętna spoczynkowego. 
Obejrzyj filmik i spróbuj samemu zmierzyć 
tętno spoczynkowe. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=Y8cd9ShYK5k

Poruszaj się trochę :) Filmik z 
ćwiczeniami w linku obok

https://www.youtube.
com/watch?
v=rL0MGrASNdU

muzyka, Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.com

Temat: Stanisław Moniuszko i opera. Do 
przeczytania/przejrzenia: str. 118-122. Do 
obejrzenia: opera "Straszny Dwór" 
zarejestrowana i dostępna na platformie 
VOD (jest dostępna stale). Koniecznie 
wysłuchać Arii z Zegarem (1h23') i Arii z 
kurantem, która jest koło (1h30' tego 
nagrania). Nie przegapić samolotu, który 
pojawia się zupełnie znienacka w tej 
operze...!

http://vod.teatrwielki.
pl/stream/vod/straszny-
dwor-1/

Dla chętnych na 6: naucz się grać (ładnie 
i dobrze) "Prząśniczkę" na flecie lub 
innym instrumencie i prześlij mi nagranie. 
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