
dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

g. wychowawcza M. 
Watts, magda.watts.
mw@gmail.com

Tolerancja. Co to są uprzedzenia i skąd 
się biorą?

piątek, godz. 12.50, 
ZOOM

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

On Thin Ice - Mother Earth, ex. 1,2,3/100; 
ex. 4,5,6/101

środa, godz. 9.45, ZOOM

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

quizizz live - poprawa kartkówki (present 
perfect vs past simple)

czwartek godz. 9.20, 
ZOOM

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

Environmental problems and action: ex. 
1,2,3,4/102; ex. 7,8/103 ( zadania 
sprawdzimy wspólnie na kolejnej lekcji)

Tydzień 9 11.05-15.05

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

W tym tygodniu będziemy poznawać 
okresy warunkowe (Conditionals 0 -II). 
Omówimy je na dwóch spotkaniach w 
aplikacji ZOOM.

Wtorek 12.05. - godz. 
12.00-12.30 oraz 
czwartek 14.05. - 12.00-
12.30 w aplikacji ZOOM, 
zaproszenia zostaną 
wysłane przez dziennik 
elektroniczny.

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

Zaloguj się na wsipnet i wykonaj zadania 
przyklejone do tablicy. Nie przesyłaj 
rozwiązań, sprawdzimy je w czwartek na 
lekcji.

https://www.wsipnet.pl/ czwartek 11:00-11:30 
Teams

geografia, M.Karaś, 
karas-marek@wp.pl

Lekcja na ZOOMie -> sprawdzanie 
ćwiczeń, strony 92-103, podsumowanie 
rozdziału 5 i 6, tak jak zapowiadane 
tydzień temu.

Wtorek 12.05., od 
godziny 13:50 ZOOM, 
link wysłany zarówno 
przez dziennik jak i grupę 
na messengerze

niemiecki, K.Gawlicka, 
kasia7363@gmail.com

Thema:Was hast du am Montag?-co 
masz w poniedziałek?Podczas lekcji 
online pracujemy z podręcznikiem-zad 1-
6a str 58(wsipnet.pl) Waszym zadaniem 
domowym jest zad 7 str 59-podręcznik-
proszę odesłać zadanie drogą mailową.

wsipnet.pl wtorek(12 maj), godz.
11.00-11.45-spotkanie 
wideo na Teams-kanał 
niemiecki

https://www.wsipnet.pl/
http://wsipnet.pl
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wychowanie do życia w 
rodzinie Ewa Olkowska

Obok link do zajęć o Ideałach https://drive.google.
com/open?
id=1pVYvDaj24I_JY4-
zqA6Vmd9E-UxCILPq

biologia Ewa Olkowska  
biologiasp363@gmail.
com

Zarejestruj się na Quizizz pod imieniem, 
perwszą literą nazwiska i klasą. Będziesz 
miał do wykonania test, który jest na 
ocenę - narządy zmysłu. Użyj kodu, który 
podam przez dziennik w środę.test będzie 
ważny przez 2 dni, możesz go wykonać 
tylko raz. Pamiętaj pytania są na 
określony czas.Czas rozwiązania testu 
się nie liczy ale jego jakość.Powodzenia:)

historia Renata 
Krakowska historia.
krakowska@gmail.com

1. obejrzyj film (link znajduje się obok), 2. 
przeczytaj i wykonaj zadania na 
platformie e-podręczniki 3. wykonaj test s.
207-208 i prześlij odpowiedzi do 18 maja.

https://gwo.pl/ekspansja-
hitlera-p4608

zapoznaj się z materiałami 
(zasoby Polskiego Radia) pod 
linkiem zamieszczonym obok

https://www.
polskieradio.
pl/39/156/Artykul/7992
72

fizyka wtorek Temat; Sposoby rozchodzenia się 
ciepła. Obejrzyj film link obok Następnie 
zrób notatkę, następnie  zadania z 
podrecznika 1,2,3,6/182. Zadania 
omówimy na lekcji.

https://www.youtube.
com/watch?
v=jMFDMU1GSe4

fizyka środa  Temat: Ciepło parowania, 
skraplania. Po lekcji zrób zadania zeszyt 
ćwiczeń 1,2/94. Zadania sprawdzimy na 
lekcji online

środa, spotkania 
cykliczne godz.13.40, 
Zoom, link przesyłam 
przez dziennik

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

11.05. Temat: Poprawa testu 
powtórzeniowego ze słowotwórstwa. 
Utrwalenie wiadomości ze słowotwórstwa 
i przygotowanie do sprawdzianu. Pocztą 
elektroniczną otrzymacie poprawne 
rozwiązanie testu powtórzeniowego. 
Należy go przeanalizować i powtórzyć 
wiadomości.

Nadal można przesyłać do 
kroniki szkolnej zdjęcia i tekst z 
czasu, gdy okropny wirus 
uniemożliwił Wam chodzenie 
do szkoły.

https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://drive.google.com/open?id=1pVYvDaj24I_JY4-zqA6Vmd9E-UxCILPq
https://gwo.pl/ekspansja-hitlera-p4608
https://gwo.pl/ekspansja-hitlera-p4608
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/799272
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/799272
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/799272
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/799272
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4
https://www.youtube.com/watch?v=jMFDMU1GSe4
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język polski Elżbieta 
Dębska dziennik 
elektroniczny / elzbieta-
debska@o2.pl

12.05. Temat: "Latarnik" jako nowela, 
czyli gatunek epicki. Zapoznaj się w 
podręczniku z wiadomościami na temat 
epiki i retrospekcji (s. 162). Zrób w 
zeszycie notatkę o cechach noweli 
(gatunek literacki) i epiki (rodzaj literacki). 
Czy Twoim zdaniem nowela Sienkiewicza 
powinna znajdować się w kanonie lektur 
obowiązkowych? Napisz rozprawkę, w 
której przedstawisz swoją opinię i 
przytoczysz co najmniej dwa odpowiednie 
argumenty, odwołując sie do tekstu 
lektury. Wypracowanie zapisz w Wordzie 
(min. 200 słów) i prześlij do mnie do 18 
maja.

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

13.05. Temat: Zróżnicowanie języka. 
Słownictwo ogólnonarodowe. Zapoznaj 
się z wiadomościami w podręczniku s.
300. Wykonaj ustnie zad, 1, 2, 3, 5 s.300-
301.
Wykonaj   (zapisz w Wordzie) zad. 4 i 7 s. 
301 i wyślij do mnie.

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

14.05. Temat: Słownictwo o 
ograniczonym zasięgu. Zapoznaj się z 
wiadomościami w podręczniku s.302. 
Wykonaj zad. 2, 3 i 9 s.302-303. Zapisz w 
Wordzie i prześlij do mnie. W zeszycie 
zapisz zad.11 s. 303.

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

15.05. Temat: Sprawdzian ze 
słowotwórstwa. Wymagania: 1. Wyraz 
podstawowy i pochodny. 2. Budowa 
słowotwórcza wyrazu. 3.Wyraz 
niepodzielny słowotwórczo. 4. Rodzaje i 
funkcje formantów. 4. Wyrazy złożone. 5. 
Rodzina wyrazów. 6.Skróty i skrótowce.

Piątek 11.00-12.00 
sprawdzian ze 
słowotwórstwa na 
Microsoft Teams. Test 
będzie udostępniony o 
godz. 11.00. Po 45 
minutach pracy należy go 
odesłać (dyslektycy po 60 
minutach).
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Agnieszka Szałaj 
informatyka aszalaj@wp.
pl

Korzystając z Word na portalu Office 365 
utwórz w Wordzie Plan podróży 
Wykorzystaj do tego przycisk więcej 
szblonów, szblon PLAN PODRÓŻY 
PIĘCIODNIOWEJ. pracę zapisz w kanale 
przedmiotowym informatyka gr 2 w swoim 
utworzonym folderze.

Stwórzmy zasady korzystania z 
Teams.                             
NETYKIETĘ Teams SP 363 
zapisz w ONENote, czyli w 
notesie na kanale 
przedmiotowym informatyka w 
swojej grupie

religia https://drive.google.
com/file/d/15c3bz9UEy-
kBfDHKwPNDwYEI_jfuhf
Sq/view?usp=sharing

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

T: Sztuka współczesna
Kontynuacja zadań z poprzedniego 
tygodnia.

Dodatkowo można zobaczyć 
lekcje w tvp  :”Portret i 
autoportret na przestrzeni 
wieków "

https://vod.tvp.
pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-7,plastyka-
lekcja-5-
20042020,47525786           

chemia Małgorzata 
Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

„Sekretne życie martwej 
natury” 

https://vod.tvp.
pl/video/szkola-z-tvp-
klasa-7,plastyka-
lekcja-5-
27042020,47555398

https://drive.google.com/file/d/15c3bz9UEy-kBfDHKwPNDwYEI_jfuhfSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15c3bz9UEy-kBfDHKwPNDwYEI_jfuhfSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15c3bz9UEy-kBfDHKwPNDwYEI_jfuhfSq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15c3bz9UEy-kBfDHKwPNDwYEI_jfuhfSq/view?usp=sharing
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-20042020,47525786
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-20042020,47525786
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-20042020,47525786
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-20042020,47525786
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-20042020,47525786
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-27042020,47555398
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-27042020,47555398
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-27042020,47555398
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-27042020,47555398
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,plastyka-lekcja-5-27042020,47555398
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chemia Małgorzata Mańska 
mmanska@sp363.
onmicrosoft.com

1) 12.05-Stężenie % roztworu (II)
Przeczytaj str.188-191 (podręcznik). 
Wykorzystaj instrukcje postępowania z podanych przykładów (krok 
po kroku dla z.6,7) i zrób zadania w zeszycie. BEZ ODSYŁANIA.
Zadanie 6, 7 i 4 str.191 (sprawdzenie wyników str. 241)
2) 13.05 – Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach 
wodnych.                                               PRACA DO ODESŁANIA 
(TERMIN DO 19.05)Przesłać tylko odpowiedzi do zadań-dłuższa 
praca domowa.
1)        Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji:
a)o budowie niepolarnej   b) o budowie polarnej    c) dla wszystkich 
substancji.
2) W cząsteczce wody jest wiązanie:
a)kowalencyjne spolaryzowane   b) jonowe   c) kowalencyjne 
niespolaryzowane.
3)        Na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie nie 
wpływa:
a)wielkość naczynia   b) rozdrobnienie substancji    c) temperatura
4)        W zawiesinie - cząstki substancji znajdującej się w, np. wodzie 
mają rozmiary:
a) >10-9 m   b) > 10-7 m   c ) <10-9 m   d) < 10-7 m   
5)        Białko jaja kurzego, mydło w wodzie to przykłady:
a)roztworu właściwego  b) zawiesiny  c) koloidu
6)        Rozpuszczalność NH4Cl  w wodzie o temperaturze  60 oC 
wynosi:
a) 65 g       b) 55 g     c)  52 g       d) 110 g 
7)        W szklance wody (250g wody ) o temperaturze 40oC  można 
rozpuścić maksymalnie ok. :
a)46 g     b) 92 g   c) 42 g   d)105 g       chlorku potasu.
8)        W 100g roztworu wodnego pewnej substancji  o stężeniu 25% 
znajduje się:
a)5 g      b)   50 g     c) 25 g    d)  75g   tej substancji rozpuszczonej
9)        Stężenie procentowe roztworu, który powstał przez 
rozpuszczenie  20 g NaCl w 200g wody wynosi:
a)10,0%    b) 9,1%   c) 5,5%   d) 11,1%
10)        Z 500g  20% roztworu wodnego saletry potasowej 
odparowano 100g  wody. Stężenie  powstałego po odparowaniu 
roztworu wynosi:
a)5%   b)  80%     c) 25%      d) 17% 
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11.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Działania na potęgach. Uczniowie 
rozwiązują zadania w zeszycie 
przedmiotowym z podręcznika str. 234-
235 zad. 4, 5, 6, 7, 8. Zadania zostaną 
sprawdzone podczas lekcji na zoomie. 

13.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Notacja wykładnicza. Uczniowie 
przepisują notatkę, która znajduje się w 
linku do zadań podstawowych. Oglądnij 
film. Podczas zajęć będziemy 
rozwiazywać zadania z odr. str. 238 - 239 
zad. 1-5.

https://drive.google.
com/file/d/16hG37HmukT
6Vuv_E6S1Fme80XqZIZZ
wh/view?usp=sharing

Lekcja on-line zoom 
godzina 14:45, link 
zostanie wysłany przez 
dziennik elektroniczny

https://www.youtube.
com/watch?v=lAB0ndg1GMY

14.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Notacja wykładnicza. Uczniowie 
wykonują zadania w zeszytach 
przedmiotwych z podręcznika str. 242 
zad. 1, 2, 4.

15.05 matematyka J. 
Strzelecka-Włodarz 
kontakt: jadwiga.
strzelecka-
wlodarz@szkolanr14.pl

T: Notacja wykładnicza. Uczniowe w 
oparciu o podręcznik rozwiązują zadania 
w zeszytach przedmiotowych za. 5, 8, 11 
str. 243. W nastepnm tygodniu należy się 
spodzeiwać kartkówki z notacji 
wykładniczej. 

Wf dziewczyny, Anna 
Mróz, 
annammmroz@gmail.
com

W tym tygodniu proszę obejrzeć filmik 
dotyczący zdrowego odżywiania. 
Dodatkowo proszę o pracę plastyczną 
przedstawiającą piramidę zdrowego 
żywienia. Zdjęcie pracy proszę o 
przesłanie na maila 
annammmroz@gmail.com.do 20 maja. 

https://drive.google.com/file/d/16hG37HmukT6Vuv_E6S1Fme80XqZIZZwh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hG37HmukT6Vuv_E6S1Fme80XqZIZZwh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hG37HmukT6Vuv_E6S1Fme80XqZIZZwh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hG37HmukT6Vuv_E6S1Fme80XqZIZZwh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lAB0ndg1GMY
https://www.youtube.com/watch?v=lAB0ndg1GMY
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WF chłopcy, A.Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmai
l.com 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z 
przyrządem nietypowym.
Zadanie: Zapoznaj się z zestawem 
ćwiczeń z przyrządem nietypowym 
(krzesłem :)).
Dla chętnych na ocenę - wykonaj zestaw 
ćwiczeń ogólnorozwojowych używając do 
tego ogólnodostępnego "przyrządu" jakim 
w domu jest krzesło. Ćwiczenia wykonuj 
w odpowiedniej ilości powtórzeń, w 
zależności od indywidualnej kondycji.
Ćwicz bezpiecznie pod okiem osoby 
dorosłej. Kilka zdjęć lub filmik z 
wykonania zadania wyślij na adres e-mail 
nauczyciela.

https://www.youtube.
com/watch?
v=DP5Gib9SXo8#action=
share

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

Uwaga: te zadania są zadane już drugi 
tydzień, bo to duży dział. Temat: muzyka 
XX wieku. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=A_NHZEb0QCw

Nieobowiązkowo: posłuchaj 
"Bolera" Maurycego Ravela

https://www.youtube.
com/watch?
v=mhhkGyJ092E

Strony 130-138. Posłuchaj 
przynajmniej minuty z każdego z 
utworów wymienionych w książce i 
zalinkowanych obok. Wskaż jeden 
utwór, który najbardziej Cię 
zaciekawił albo najbardziej Ci się 
podobał. Uzasadnij to w kilku 
zdaniach. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=3Jp213umyDU

po lewej stronie zamieszczam 
link do trailera baletu 
"Harnasie" a po prawej link do 
mojego krótkiego artykułu o 
tym balecie

https://www.
historiaposzukaj.
pl/wiedza,muzyka,884,
muzyka_harnasie.html

Pamiętaj, aby dobrze podać tytuł 
utworu, kompozyotra i wykonawcę.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Pu371CDZ0ws&feature
=youtu.be

Notatkę można zrobić po 
angielsku (ale z głowy a nie 
wrzucając w tłumacza google!)

https://www.
historiaposzukaj.
pl/wiedza,muzyka,
1083,
muzyka_ofiarom_hiros
zimy.html
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dla klasy 7a wychowawczyni: Magdalena Watts

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 9 11.05-15.05

Staraj sie pisać prostym językiem i pełnymi 
zdaniami.

https://www.youtube.
com/watch?v=3IilpkT16I8

Nieobowiązkowo: posłuchaj 
drugiej części z II Symfonii 
Henryka Mikołaja Góreckiego, 
przeczytaj o pochodzeniu 
tekstu i powiąż to z tematami 
omawianymi na historii

https://www.youtube.
com/watch?v=g5fg8-
VWNo0

Notatkę można zrobić w zeszycie i 
przesłać zdjęcie albo (lepiej) zrobić 
po prostu wpis w Teamsach w 
kanale waszej klasy "muzyka"

https://youtu.be/-
lA4kAirT9k?t=207

Odpowiedz na 10 pytań (ze słuchaniem) z 
tego działu. Zadanie umieszczam w 
Teams. Możesz korzystać z książki. 
Musisz korzystać ze swojej głowy.

https://forms.office.
com/Pages/ResponsePag
e.aspx?
id=QsOIAvPmzkaILGpxzl
prFQHhdUIUkUtLoolOXIH
An3pUOEhaR1VOQTVB
MDlENUZBT1k3Q1pZQU
ZMSi4u

https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8
https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8
https://www.youtube.com/watch?v=g5fg8-VWNo0
https://www.youtube.com/watch?v=g5fg8-VWNo0
https://www.youtube.com/watch?v=g5fg8-VWNo0
https://youtu.be/-lA4kAirT9k?t=207
https://youtu.be/-lA4kAirT9k?t=207
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QsOIAvPmzkaILGpxzlprFQHhdUIUkUtLoolOXIHAn3pUOEhaR1VOQTVBMDlENUZBT1k3Q1pZQUZMSi4u

